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ما مدى مشاركة املواطنني 
والوزارات واجلهات 

احلكومية االخرى في 
البرامج الصحية واخلدمات 

املقدمة مبنطقة اجلهراء 
الصحية؟ وهل توجد 

تبرعات للخدمات الصحية 
باجلهراء من املواطنني أو 

أي جهات أخرى وكيف 
توجهون هذه التبرعات؟

٭ مشاركة اجلهات احلكومية عديدة 
البرامج الصحي����ة واخلدمة  في 
منها وزارة األش����غال مبشاركتها 
باملشاريع اجلديدة مثل مركز سعد 
العبداهلل الصحي قطعة 5، كما أننا 
تسلمنا مركز سعد العبداهلل في 
قطعة 10 وسوف نقوم بافتتاحه 
قريبا، وأيضا لدينا مواقف متعددة 
األدوار أيضا بالتعاون مع وزارة 
األشغال، كما أن هناك تعاونا أيضا 
مع اإلسكان ومع البلدية، باإلضافة 
إلى تعاون كبير مع وزارة الكهرباء 
في إيص����ال الطاق����ة الكهربائية 
للتوسعات، وبالنسبة للتبرعات 
فلدينا أكبر مشروع وهو مشروع 
ورثة الشيخ جابر االحمد لغسيل 
الكلى، حيث ان العمل جار به منذ 
سنة واآلن هو في األطوار النهائية 
لالنتهاء، إذ انه خالل شهر يوليو 
القادم يكون املبنى جاهزا متاما، 
وهو بسعة 68 س����ريرا ويعتبر 
من أكبر املش����اريع، وأيضا هناك 
مش����روع أخر هو مبنى للجهاز 
الهضمي وقمنا مبراسلة أكثر من 
جهة للتبرع، وهو عبارة عن مبنى 
للجهاز الهضمي من 4 ادوار، وإن 
شاء اهلل سوف يرى النور قريبا، 
ونش����كر جميع اإلخوة املتبرعني 
املساهمني في عمل اخلير وخدمة 
محافظة اجلهراء من خالل توفير 

هذه األمور.

المواعيد

يعاني املواطنون واملقيمون 
في بعض املناطق الصحية 
من تأخير مواعيد العيادات 

اخلارجية وقد يستغرق 
أقرب موعد عدة شهور في 
بعض املستشفيات، فما هو 
الوضع في اجلهراء بالنسبة 

للمواعيد؟
٭ مستشفى اجلهراء يعتبر من 
املستشفيات املميزة، حيث ان فترة 
االنتظار ال تتعدى أسبوعني إلى 
أقصى حد، باإلضافة إلى أن هناك 
تخصصات مواعيدها تكون خالل 
أيام، مبعنى أن احلاالت اجلديدة 
أقصى ح����د لفت����رة االنتظار لها 
اس����بوعني فقط، ونحن ال نعاني 
من فت����رة االنتظار مبستش����فى 

اجلهراء.

نقص

هل يوجد نقص باخلدمات 
الصحية في اجلهراء 

باملقارنة باملناطق االخرى؟ 
وهل تعتبر أن جميع 

التخصصات مشمولة 
باخلدمات الصحية 

باملنطقة؟ وماذا عن جراحة 
االعصاب وجراحة العيون؟

٭ لدينا نقص في مستشفى اجلهراء 
في قسم السجالت الطبية الن هذا 
التخصص مت ايقافه، ولكن إن شاء 
اهلل عن طريق الربط االلي وتصوير 
امللف االلكتروني س����يقضي على 
ظاهرة النقص، باالضافة إلى أننا 
طلبنا من وزارة الصحة من خالل 
التعيينات اجلديدة توفير كوادر 
للسجالت الطبية للعمل في منطقة 
اجلهراء واملستشفى، عالوة على 
أن هناك نقصا في فئة الصيادلة، 
والوزارة بدورها تعمل على قدم 
وساق لتوفير نقص الكوادر في 
مستشفى اجلهراء، ولدينا أيضا 
نق����ص في بع����ض التخصصات 
الطبي����ة مثل العي����ون الن لدينا 
فقط عيادة خارجي����ة، ونحتاج 
إلى اج����راء عمليات للعيون، كما 
أننا نحتاج إلى بعض اخصائيي 
األنف واالذن واحلنجرة، حيث ان 
بعض العمليات التخصصية في 
هذا املجال ال جترى في املستشفى، 
باإلضافة إلى جراحة العمود الفقري 
الذي مت انشاء وحدة لها وسوف 
يتم توفير الكادر قريبا لها ملعاجلة 
احلاالت التي حتتاج لهذا املجال، 
حيث إننا في السابق كنا ننسق 
مع مستشفى الرازي إلرسال هذه 

احلاالت هناك.
باعتبارك استشاري في 

الثانية لتأهيل احلوادث  املرحلة 
وذلك بزيادة عدد أسرة املالحظة 
للنساء والرجال إلى 17 سريرا، ومت 
االنتهاء أيضا من جتهيز 10 أسرة 
للعناية املركزة املمتدة، وبالتالي 
سيصبح عدد األسرة 42 سريرا 
وهي تعادل املس����تويات العاملية 
لعدد األس����رة العامة باملستشفى 

وهي 730 سريرا

عبء كبير

أصبح الطريق مفتوحا اآلن 
بني الكويت وجميع جيرانها 
فما هو تأثير ازدحام طريق 

السفر السريع للعراق 
والسعودية على اخلدمات 

الصحية باجلهراء.. 
خصوصا خدمات احلوادث 

باملستشفى واملركز الصحي 
بالعبدلي؟

٭ مستش����فى اجله����راء يعتبر 
من أكثر املستش����فيات في البالد 
الس����يارات،  اس����تقباال حلوادث 
الس����املي  خصوصا م����ن طريق 
وطريق العبدل����ي، والذي يعتبر 
عبئا على املستشفى وعلى العناية 
املركزة، لكن أشيد في نفس الوقت 
الفني باالتفاق  مبستوى األطباء 
واإلشادة من جلنة الطوارئ بأن 
أطباء اجلهراء على مستوى عال 
للتعامل مع هذه احلاالت الطارئة، 
وطبعا هذا املستش����فى ال يكفي 
العديدة،  الستقبال هذه احلاالت 
لكن اخلطة املس����تقبلية لوزارة 
الصحة هي إنشاء مراكز إسعاف 
للح����االت الطارئة عل����ى الطرق 
العبء  السريعة، وذلك لتخفيف 

على مستشفى اجلهراء.

الملف االلكتروني

إلى أين وصل مشروع 
امللف االلكتروني للمرضى 

باملستشفى ومبراكز 
وعيادات طب األسنان 

وبالصحة الوقائية ومبركز 
فحص العمالة الوافدة؟ وهل 

يوجد ربط الكتروني بني 
هذه املراكز ومواقع تقدمي 

اخلدمات الصحية؟
٭ هن����اك مل����ف الكترون����ي في 
املستشفى واملراكز الصحية ولكن لم 
يتم الربط بينهما، وسوف يتم ذلك 
قريبا بالتعاون مع وزارة الصحة، 
واخلطوة القادمة أيضا أن تقوم 
املستشفى بالربط االلكتروني مع 

مختبراتها والصيدلة واألشعة.

الخصخصة

ما رأيك في خصخصة 
اخلدمات الصحية بوجه عام 
وما رأيك في تطبيق التأمني 
الصحي والضمان الصحي 

على املواطنني؟
٭ مش����اركة القطاع اخلاص مع 
العام هي فكرة ممتازة لتخفيف 
الع����بء علينا، لك����ن يحتاج إلى 
إستراتيجية عامة تضعها الوزارة 
للبدء في هذا األمر وكيفية طرق 
املشاركة بني القطاع اخلاص والعام 
لتقدمي اخلدمات الصحية، والضمان 
الصح����ي يعتبر من املش����اريع 
الكبيرة لل����وزارة، ويعتبر أيضا 
خطوة لألم����ام لتطوير اخلدمات 

الصحية.

كمواطن وليس كمدير 
منطقة ما رأيك في مستوى 
اخلدمات الصحية باجلهراء 
باملقارنة باملناطق األخرى؟ 
وما تقييمك ملستوى جودة 
اخلدمات الصحية باجلهراء؟

٭ مستوى اخلدمات الصحية في 
اجلهراء جيد، ولكن نحن نطمح 
لألفض����ل، ومقارنة م����ع املناطق 
االخرى أعتقد أن اخلدمة متقاربة 
وال توجد اختالف����ات كثيرة في 
اخلدمات املقدمة الن اخلطة واحدة 
والسياسات واحدة، مع العلم أننا 
لم نصل إلى الطموح األفضل، لكن 
كخدمة النحت����اج إلى الكثير من 

اجلهد والعمل.

مستشفى جديد

هل تعتقد أن التوسعات 
التي متت باملستشفى أو 

باملراكز الصحية في الفترة 
األخيرة تعتبر كافية أم 

أن لديكم برامج للسنوات 
القادمة من اخلطة للمزيد 

من التوسعات؟
٭ التوس����عات التي متت تعتبر 

طب العائلة قبل أن تصبح 
مدير منطقة.. ما تقدميك 
كخدمات طب العائلة في 

الرعاية األولية في اجلهراء 
حاليا؟

٭ الرعاية األولية هي خط الدفاع 
األول، ونحن ما زلنا نحتاج إلى 
تطوير اخلدمة، وبوجود رؤساء 
املراكز الصحي����ة وخريجي طب 
العائل����ة وال����ذي يعتب����ر دافعا 
لتطوير اخلدمة، واآلن هناك حركة 
لتطوير الرعاية األولية في منطقة 
اجله����راء الصحية، ومنها توفير 
العائلة  الالزمة ألطب����اء  األدوية 
كما يحدث لألطباء املتخصصني 
في املستشفيات، والذي سيخفف 
العبء على املستشفى، باإلضافة 
إلى أن من خطط التطوير جتهيز 
عيادات تخصصية في مركز العيون 
بواقع 4 عي����ادات وهي جلراحة 
املس����الك البولية واألنف واألذن 
والعظام والباطنية، والعمل جار 
بهم على قدم وساق، ونتوقع خالل 
أس����ابيع ان يتم افتتاح العيادات 
التخصصية ف����ي مركز العيون، 
ونأمل تطوير الرعاية األولية في 
منطقة اجلهراء ألنها هي واجهة 
اخلدمات الصحي����ة فكلما كانت 
متطورة فستبرهن على مدى تطور 

اخلدمات الصحية.

السكر والقلب

تشير اإلحصائيات الى 
أن مرض السكر وأمراض 

القلب وأمراض السمنة في 
تزايد مستمر في الكويت 

فما هي خدمات الرعاية 
الصحية األولية في هذه 

التخصصات؟ وهل توجد 
لديكم برامج للتوعية 

للوقاية من هذه األمراض؟
٭ تعتبر أمراض السكر والقلب 
الرئيسية  والسمنة من األسباب 
الكويت، ونحن لدينا  للوفاة في 
التابعة  جلنة تعزي����ز الصح����ة 
ملنطقة اجله����راء الصحية، وهي 
جلنة نش����يطة وتقوم بالتوعية 
الصحي����ة ع����ن ه����ذه األمراض، 

باإلضافة إلى أنها تتبع املناسبات 
العاملية للتوعية باألمراض، وأقامت 
ورش عمل ومحاضرات وغيرها 
من طرق للتوعية، وتقوم بتوعية 
املواطنني عن األم����راض، ولدينا 
أطباء متخصصون لتوعية املرضى 
بهذه املج����االت، وال يخفى علينا 
أن الكوي����ت من بني دول اخلليج 
التي حتمل معدالت مرتفعة مبرض 

السكر والقلب.

الخطط الجديدة

ما اخلطط والبرامج 
لالفتتاحات والتوسعات 

اجلديدة باخلدمات الصحية 
باجلهراء؟

٭ مش����روع الشيخ جابر االحمد 
لغسيل الكلى وهو مبنى منفصل 
ويتكون م����ن 4 أدوار ومت ربطه 
باملستش����فى، ويحتوي على 68 
الكل����ى للرجال  جهازا لغس����يل 
والنساء واالطفال، باإلضافة الى 
الطبية املس����اندة مثل  اخلدمات 
املختبر والصيدل����ة، عالوة على 
مشروع العيادات اخلارجية، وهو 
مبنى يتكون من 4 ادوار بسعة 70 
عيادة، وسيكون بجوار مشروع 
الشيخ جابر االحمد لغسيل الكلى 
وهو مبنى منفصل ويتكون من 
4 أدوار ومت ربطه باملستش����فى، 
ويحتوي على 68 جهازا لغسيل 
الكلى للرجال والنساء واالطفال، 
الطبية  الى اخلدم����ات  باالضافة 
املساندة مثل املختبر والصيدلة، 
ع����الوة على مش����روع العيادات 
اخلارجي����ة، وهو مبن����ى يتكون 
م����ن 4 ادوار بس����عة 70 عيادة، 
وسيكون بجوار مشروع الشيخ 
جابر االحمد لغسيل الكلى، وسيتم 
البدء فيه مع بداية العام القادم، 
األبراج  كما س����يكون هنا ضمن 
التسعة التي سيتم إنشاؤها في 
املناطق الصحية املختلفة ومنها 
منطقة اجلهراء بسعة 300 سرير 
خاصة لالمراض الباطنية ووحدة 
عناية القلب، واملتوقع البدء فيها 
أيضا في العام القادم، وبالنسبة 
لقس����م احلوادث فتم االنتهاء من 

كافي����ة، ولكن نح����ن بحاجة إلى 
مستشفى جديد خارج مستشفى 
اجلهراء، لتلبية كافة التخصصات، 
ويكون في مكان واحد، وهو من 
القادمة والذي سوف  املش����اريع 
يخ����دم الطرق الس����ريعة واملدن 

اجلديدة.

صالحيات

هل أنت راض عن 
السلطات املمنوحة حاليا 
ملديري املناطق الصحية 

واملستشفيات؟ وهل أنت 
راض عن مستوى تطبيق 
الال مركزية باإلدارة على 
مستوى املناطق الصحية 

واملستشفيات؟
٭ في الوق����ت احلاضر مت إعطاء 
صالحيات أكث����ر ملديري املناطق 
املالية  الصحية من حيث األمور 
واإلدارية، والغاي����ة منها إعطاء 
الالمركزي����ة للمناط����ق الصحية 
وتخويلهم بإج����راء كافة الطرق 
والسبل لتصريف األمور، ولكن 
بعض األمور البد من الرجوع إلى 
الوزارة، ولكن خطوة الصالحيات 
املمنوحة ه����ي خطة للمضي إلى 

األمام.

انتشار العنف

ما تفسيرك لظاهرة العنف 
املنتشرة حاليا في املجتمع 

والتي تنتقل إلى داخل 
املستشفيات والى داخل 
املرافق الصحية؟ بل إن 

منطقة اجلهراء بالتحديد قد 
شهدت مؤخرا مشاجرات 

داخل املستشفى؟ وما مدة 
تعاون سلطات األمن مع 

إدارة املنطقة الصحية بهذا 
اخلصوص؟

٭ نعان����ي م����ن ظاه����رة العنف 
واملشاجرات في مستشفى اجلهراء 
خارجها وإكمالها داخلها، مما يزرع 
الرعب في قلوب املرضى واملراجعني، 
مم����ا يؤدي إل����ى أض����رار مادية 
وجس����مية وحتطيم للممتلكات، 
ونحن نعاني منها معاناة شديدة، 
ولك����ن وزارة الداخلي����ة ال تألو 
جهدا ومت تخصيص نقطة أمنية 
داخل املستشفى بجوار احلوادث 
وسيتم افتتاحها قريبا، حيث قامت 
وزارة الصحة بتوفير شاليه ومت 
الداخلية،  تسلمه من قبل وزارة 
ولكن اخلطوة القادمة على وزارة 
الداخلية توفير طاقم كبير ليكون 
النقطة األمنية  متواجدا في هذه 
حلماية املرضى واملراجعني ومنع 
وقوع مش����اجرات داخل وخارج 
املستشفى، وأناشد أهل اجلهراء 
االلتزام بالقوان����ني واللجوء إلى 
الطرق القانونية ألخذ احلق وليس 

باملشاجرة.

التكييف والصيف

مع حلول فصل الصيف 
يشكو املرضى من ضعف 
التكييف في املستشفيات؟ 

فما استعداداتكم لفصل 
الصيف بهذا الشأن؟

ف����كل  ٭ بالنس����بة للتكيي����ف 
املستشفيات تعمل على ما يسمى 
املائي، وهذا يس����بب  بالتبري����د 
مشكلة أثناء وجود نسبة عالية 
ل����ذا قمنا بتركيب  الرطوبة،  من 
»كمبريس����ور« كبير يعمل على 
الهواء في مستشفى اجلهراء، وال 
يتأثر بالرطوبة، ومت تركيبه وهو 
جاهز، وإن شاء اهلل مع الصيف 
س����تنتهي مش����كلة التكييف في 
املستش����فى بعد تركي����ب جهاز 

التبريد.

نصف مليون

هل هناك إحصائيات 
بعدد املرضى واملراجعني 

للمستشفى؟
٭ خالل العام املاضي 2010 بلغ عدد 
حاالت الزيارة للحوادث 553005 
حاالت مبعنى نصف مليون حالة، 
حيث يعتبر معدال عاليا للزيارات 
والضغ����ط على املستش����فى، أما 
في العي����ادات اخلارجية بجميع 
تخصصاتها فقد بلغ عدد املراجعني 
158.470 مراجعا مبا يعتبر زيادة 
عن العام 2009 ب� 30 ألف حالة، 
أما بالنسبة حلاالت الدخول إلى 
املستشفى فقد كان عددها خالل 
العام املاضي 38831 حالة مما يؤكد 
التردد بنسبة عالية على املستشفى 

في حاالت الدخول.

أعلن مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة عن مشاريع جديدة باملنطقة منها مشروع الشيخ جابر األحمد لغسيل الكلى وهو مبنى منفصل ويتكون من 4 أدوار ومت ربطه 

باملستشفى، ويحتوي على 68 جهازا لغسيل الكلى للرجال والنساء واألطفال، عالوة على مشروع العيادات اخلارجية، وهو مبنى يتكون من 4 ادوار بسعة 70 عيادة، وسوف يكون بجوار 

مشروع الشيخ جابر األحمد لغسيل الكلى، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيتم البدء فيه مع بداية العام القادم. وكشف في حوار خاص مع »األنباء« عن وجود نقطة أمنية داخل املستشفى 

بجوار احلوادث، حيث قامت وزارة الصحة بتوفير شاليه ومت تسلمه من قبل وزارة الداخلية حلماية املرضى واملراجعني من مظاهر العنف املتعددة داخل املستشفى، مشيرا إلى أن وزارة 

الداخلية سوف تقوم بتوفير طاقم كبير ليكون متواجدا في هذه النقطة ملنع وقوع مشاجرات في الداخل واخلارج. ولفت د.اخلليفة إلى أنه مت تركيب »كمبريسور« كبير يعمل بالهواء، 

وال يتأثر بالرطوبة، وذلك إلنهاء مشكلة التكييف في فترة الصيف باملستشفى. وبني أن نصف مليون مراجع قاموا مبراجعة عيادات احلوادث في العام 2010،وفيما يلي التفاصيل:

املواقف متعددة األدوار في املستشفى

رئيس قسم العناية املركزة د.محمود حنفي يشرح اجلديد في الوحدة

مدير منطقة اجلهراء الصحية كشف عن املشاريع الصحية اجلديدة خلدمة أهالي احملافظة

د.فهد اخلليفة لـ »األنباء«: ظاهرة العنف واملشاجرات في مستشفى اجلهراء 
تزرع الرعب في قلوب املرضى واملراجعني وسنضع نقطة »أمنية« ملكافحتها

)سعود سالم( مدير منطقة اجلهراء الصحية في حديثه مع »األنباء« 

د.فهد اخلليفة يتحدث للزميل عبدالكرمي العبداهلل

مقتطفات

تلسكوب

االلتزام والنظام

طالب د.فهد اخلليفة املراجعني واملرضى في مستشفى اجلهراء 
بااللتزام بالنظام، والتقيد باملراجعة للحاالت التي تستحق 

مراجعة احلوادث وذلك للتخفيف على قسم احلوادث.

التدخين

ناشد د.فهد اخلليفة املواطنني واملقيمني بااللتزام بعدم 
التدخني في املستشفى أو املراكز الصحية والتي أصبحت 

شبه ظاهرة في مستشفى اجلهراء.

موقف السيارات

دعا د.اخلليفة املواطنني واملقيمني من املراجعني ملستشفى 
اجلهراء الى ركن سياراتهم في املواقف املخصصة لها، وذلك 

لتجنب عرقلة السير والزحمة املتكررة، باإلضافة إلى عرقلتها 
لسيارات اإلسعاف، مناشدا بااللتزام باألماكن املخصصة، 
قائال: أهل اجلهراء أهلنا ونتوقع استجابة طيبة لهذا األمر.

730 سريرا

أكد د.اخلليفة أن منطقة اجلهراء الصحية تتكون من 
مستشفى يحتوي على 730 سريرا، و12 مركزا صحيا، منها 
2 يعمالن على مدار 24 ساعة، باإلضافة إلى مركزين آخرين 

يعمالن في أيام العطل الرسمية وهما الصليبية وسعد 
العبداهلل قطعة 2.

عدسة »األنباء«

رصدت عدسة األنباء من خالل جولة في املستشفى التوسعات 
اجلديدة والزيادة في عدد األسرة في العناية املركزة البالغ 

عددها 14 سريرا، ومجهزة بأحدث املعدات واألجهزة الطبية.كما 
مت رصد جناح الوالدة الذي يخضع لصيانة شاملة، باإلضافة 

إلى وجود غرفة عمليات للحاالت الطارئة »القيصرية« إلجرائها 
في جناح الوالدة دون االنتقال إلى العمليات الرئيسية في 

الدور األول والتي ستفتتح خالل شهرين.

طفل األنبوب

كشف د.فهد اخلليفة عن إنشاء وحدة لطفل األنبوب في 
املستشفى وهي جاهزة، ومت طرح املناقصة لتوريد األجهزة 

الطبية، متوقعا وصولها خالل 3 أشهر وسيتم العمل فيها بعد 
وصول األجهزة، الفتا في الوقت نفسه  إلى أنه من املتوقع 

البدء مبعدل 20 حالة شهريا.

شكر

إلى نادية العوضي من مكتب وزير الصحة د.هالل الساير على 
حسن استقبالها للمراجعني وتعاملها الطيب معهم، وسعيها 

خلدمتهم، وباقة ورد من األعماق ألم »طالل«.
إلى عبد األمير الصعيليك من مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة على تعامله الراقي مع املراجعني، ومساعدتهم 

في تخليص أمورهم.
إلى سعد الصليلي ومزيد العنزي من مكتب مدير منطقة 
اجلهراء الصحية على تفانيهما في العمل وبذل اجلهد في 

خدمة املراجعني.

مناشدة

ناشد عدد من موظفي وزارة الصحة املسؤولني بناء مسجد 
ألداء الصالة للنساء والرجال في ديوان عام الوزارة، وذلك 
بسبب عدم وجود مكان للصالة، مما يضطرهم للصالة في 

ممرات الوزارة.

عين »األنباء«

عدم وجود قوانني صارمة ملكافحة ظاهرة العنف باملستشفيات 
واالعتداء على الكوادر الطبية، أدى إلى زيادة هذه احلوادث 
في اآلونة األخيرة، لذا يجب على وزارة الصحة التعاون مع 
الداخلية لوضع عالج جذري لهذه املشكلة بكل املستشفيات.

Karoom26@hotmail.com إعداد: عبد الكريم العبداهلل 

حاالت زيارة احلوادث 
في »اجلهراء« بلغت 
553.005 بينما بلغ 

عدد مراجعي العيادات 
اخلارجية 158.470 

أما حاالت دخول 
املستشفى فبلغت 

38.831 مريضًا

مشروع جابر األحمد 
لغسيل الكلى ومشروع 

العيادات اخلارجية 
ومشروع األبراج 

ستسهم في تطوير 
اخلدمات الصحية 

بشكل كبير

وضعنا أيدينا على 
اخللل في مشكلة 

املكيفات ولن تكون 
موجودة خالل الصيف


