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«الوطني» دّشن مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال: 
التكلفة تقدر بنحو ١٣ مليون دينار.. وسيقام على مساحة ٨ آالف متر مربع

حنان عبداملعبود

انطالقــا مــن موقــع بنك 
الكويت الوطنــي الرائد على 
صعيد دعم أنشطة املسؤولية 
االجتماعية وخاصة في مجال 
الرعاية الصحية لألطفال، دشن 
البنك وبحضور وزير الصحة 
د.خالد السعيد مشروع توسعة 
ضخمة ملستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال وزراعة اخلاليا 
اجلذعية والذي تقدر تكلفته 
بنحو ١٣ مليون دينار كويتي 
وعلى مساحة ٨ آالف متر بعد 
موافقة مجلــس الوزراء على 
قبول التبرع املقدم من البنك 

لتمويل مشروع التوسعة.
وقام نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة عصــام الصقر، 
وبحضــور مدير املستشــفى 
د.علي مــال، ورئيــس وحدة 
اخلاليــا اجلذعية د.ســندس 
الشــريدة، باســتقبال وزيــر 
الصحة الذي زار موقع املشروع 
اجلديد، والذي يبدأ العمل به 
في عام ٢٠٢٣، كما قاما بجولة 
داخل مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال شملت زيارة 
وحدة العالج باخلاليا اجلذعية 
وأقسام املستشــفى املختلفة 
قدما خاللهــا الهدايا لألطفال 
املرضى وتفقــدا أحوالهم في 
محاولة لرسم االبتسامة على 
شفاه األطفال والتخفيف عنهم.
وبهذه املناسبة أكد الصقر 
أن الوطني اتخذ خالل السنوات 
املاضيــة خطــوات هامة على 
صعيد حتويل املستشفى الى 
أحد أفضل املراكز اإلقليمية في 
عالج االطفــال الذين يعانون 
من أمراض مســتعصية منها 
إنشاء وحدة العالج باخلاليا 
اجلذعية التي تعد األولى من 
نوعها على مستوى الكويت.

وأضــاف الصقــر قائــال: 
«نفخــر بالدور الذي يقوم به 
البنك على صعيد دعم أنشطة 
املسؤولية االجتماعية وخاصة 
في مجــال الرعايــة الصحية 
لألطفــال مــن خــالل الصرح 
الطبي املتمثل في مستشــفى 
بنك الكويت الوطني لألطفال 
وزراعة اخلاليا اجلذعية وكذلك 
املساهمات املجتمعية األخرى 
التي يقدمها البنك للعديد من 
اجلهات األخــرى في الكويت 
والتي تقدم رعايتها لألطفال 

املرضى».
أن  علــى  الصقــر  وأكــد 
«الوطني» سيواصل رسالته 
التي تواصلت على مدى العقود 
املاضية في مســاعدة األطفال 
على تخطي آالمهم ليشــرقوا 
مــن جديــد أطفــاال أصحــاء 
يعيشون احلياة اجلميلة التي 

يستحقونها.
مــن جانبــه، قــدم وزيــر 
الصحة الشــكر لبنك الكويت 
الوطني على جهوده الرامية إلى 
تعزيز مفهوم الدور االجتماعي 
الهــام الــذي ميثلــه القطــاع 

مجال عالج املرضى وتطبيق 
الســالمة وتطويــر  معاييــر 
األبحــاث جنبا إلــى جنب مع 
االلتزام بتوفير أفضل مقاييس 
الرعايــة العامليــة للمرضــى 

وعائالتهم.
ومت افتتــاح مبنى اخلاليا 
اجلذعيــة في مستشــفى بنك 
الوطنــي لألطفــال  الكويــت 
في مايــو ٢٠١٧ ويضم وحدة 
للعيــادات اخلارجيــة وفصد 
للرعايــة  وجناحــني  الــدم 
العالج  النهاريــة وحتضيــر 
الكيمــاوي ووحدة لبنك الدم 
وكذلك جناحان ملرضى زراعة 
اخلاليــا اجلذعيــة والذي بدأ 
تشــغيله على مراحل ضمانا 
لتحقيق معاييــر اجلودة في 

كما يتــم التخطيــط يوم 
االثنــني من كل أســبوع على 
مــدار العــام إلقامــة نشــاط 
ممتــع لألطفال الذين يتلقون 
عالجهــم في مستشــفى بنك 
الكويــت الوطني لألطفال من 
املقيمني في املستشفى لتلقي 
العــالج ومن يقومون بزيارة 
املستشفى خالل الصباح إلجراء 
االختبــارات الطبيــة الالزمة 

ملتابعة حالتهم الصحية.
ويوفر بنك الكويت الوطني 
لألطفال املقيمني في املستشفى 
لتلقــي العــالج قاعة ســينما 
داخلية لهم وألشقائهم ملشاهدة 

األفالم املفضلة لديهم.
كمــا ينظــم بنــك الكويت 
الوطنــي برنامــج «أحلــم أن 

باملستشــفى لضمان حتقيق 
فائدة متكاملة للجميع تشمل 
نشاطات اســبوعية ترفيهية 
واختيــار «بطــل األســبوع» 
باإلضافة إلى اختيار «ممرضة 
الشهر» باإلضافة إلى نشاطات 
دورية شــامال ركنــا للقراءة 
واملطالعة ومكتبة وجلســات 
قــراءة وزيــارات ونشــاطات 
ترفيهية وذلــك بهدف توفير 
الدعــم والرعايــة ليس فقط 
لألطفال خالل رحلة عالجهم 
وإمنا أيضــا للفريــق الطبي 

املرافق لهم.
دعم متواصل

الكويــت  بنــك  ويســهم 
الوطنــي في دعم املستشــفى 

رعاية السرطان وزراعة اخلاليا 
اجلذعية.

رعاية متكاملة

إطــار اســتراتيجية  وفي 
مستشفى بنك الكويت لتحقيق 
الرعايــة املتكاملــة للمرضى 
تضع إدارة املستشفى رفاهية 
الطفل واألسرة كركيزة أساسية 
العالجيــة  ضمــن برامجهــا 
وخدماتهــا الصحيــة، حيــث 
ينظم املستشــفى العديد من 
األنشــطة املختلفــة لضمــان 
التواصل املستمر مع املرضى 
وعائالتهم، لرفع مســتويات 
الرضا عند املرضى وتشجيعهم 
على االختالط وصرف ذهنهم 

عن آالم العالج.

أكون» والذي يعــد األول من 
نوعه على مستوى مستشفيات 
الكويــت واملخصص لألطفال 
الذي يعانون من أمراض مهددة 

للحياة.
وتعمل هــذه املبادرة على 
مساعدة األطفال على حتقيق 
«أحالمهــم» من أجــل تعزيز 
سالمتهم العاطفية والنفسية 
ومســاعدتهم علــى مكافحــة 
األمراض. وعلى مدار السنوات 
املاضيــة، جنــح الوطني في 
حتقيــق أحــالم الكثيــر مــن 

املرضى.
املستشــفى  يوفــر  كمــا 
مجموعــة برامــج اجتماعية 
متكاملــة لألطفــال وذويهــم 
العامــل  الطبــي  والفريــق 

من خالل مواصلة االستثمار في 
تطوير كافة وحداتها ورعاية 
جميع أنشطتها التي تتجاوز 
اخلدمات العالجية إلى العديد 
من األنشطة التي تساهم في 
التخفيف عن املرضى وأسرهم، 
حيث منت تلك االســتثمارات 

خالل العام املاضي.
وبوجــه عــام، حتســنت 
جتارب املرضى في ظل توفير 
املزيــد من أنشــطة العيادات 
اخلارجية في قســم العيادات 
اخلارجية والرعاية النهارية. 
ومتتــد ســاعات العمــل فــي 
مرفق الرعاية النهارية من ٧

صباحا إلى ١٠ مساء، على مدار 
األســبوع. وقــد أدى ذلك إلى 
خفض معــدل دخول املرضى 

للمستشفى.
كمــا ينظــم بنــك الكويت 
الوطني حملة توعية من خالل 
منصتي التواصل االجتماعي 
اإلنستغرام وتويتر اخلاصة 
مبستشفى بنك الكويت الوطني 
لألطفــال، هــذا باإلضافة إلى 
تقــدمي النصائــح التوعويــة 
الترفيهية الالزمة  والبرامــج 
للمرضى وأسرهم من خالل تلك 
احلسابات والتي تلقى تفاعال 

واستحسانا من املتابعني.
إجناز غير مسبوق

 وشهدت املستشفى خالل 
الفتــرة املاضيــة إجــراء أول 
عمليــة زراعــة خاليا جذعية 
فــي الكويت لطفلــة تبلغ من 
العمر ٣ سنوات وهو ما ميثل 
اجنــازا غير مســبوق قام به 
أعضــاء الفريــق الطبي الذي 
أجــرى العمليــة وضم نخبة 
من الكفاءات والكوادر الوطنية 
بقيادة استشاري زراعة اخلاليا 
اجلذعية لألطفال د. ســندس 
الشريدة، ورئيس قسم أمراض 
الدم والسرطان د.منى بورحمة، 
كما شــارك في العملية طاقم 
زراعة اخلاليا اجلذعية للكبار 
والذي ضم د.ســالم الشمري 
ود.ســمر رفعــت، باإلضافــة 
إلى كادر متريضي وفني على 

مستوى عال من التأهيل.
وقد اســتقبل فريق العمل 
باملستشــفى الطفلــة قبــل ٣

أسابيع من إجراء العملية في 
جناح زراعة اخلاليا اجلذعية 
وذلك للقيام بالعديد من املهام 
الالزمــة للتحضيــر للعملية 
من جتميــع اخلاليا اجلذعية 
مــن املريضــة وخضوعهــا 
لعملية جراحية إلزالة الورم 
الســرطاني، هــذا باإلضافــة 
لتلقيها العالج الكيماوي لتكون 
أول حالة زراعة خاليا جذعية 

تتم في الكويت.
وميثل ذلك اإلجناز تتويجا 
جلهود فريق العمل باملستشفى 
الذي يضم كوادر متخصصة 
ومدربة وفق أفضل املستويات 
العامليــة في تقــدمي اخلدمات 
الصحيــة والــذي يلقــى كل 
أوجه الدعم والتقدير من البنك 

الوطني.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة أكد مواصلة االستثمار في تطوير كل وحدات املستشفى للمساهمة في التخفيف عن املرضى وأسرهم

د.خالد السعيد وعصام الصقر خالل جولتهما داخل أروقة املستشفى

د.خالد السعيد وعصام الصقر مع فريق عمل مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال وزير الصحة د.خالد السعيد يستمع إلى شرح حول التوسعة اجلديدة للمستشفى

د.سندس الشريدة تقدم إفادة حول آلية عمل وحدات املستشفى عصام الصقر خالل استقبال وزير الصحة د.خالد السعيد والوفد املرافق له

د.خالد السعيد وعصام الصقر خالل تفقد أقسام املستشفى املختلفةعصام الصقر متحدثا إلى وسائل اإلعالم

مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال

اخلاص في ســبيل مســاندة 
الدولة فــي جهودها لالرتقاء 

باخلدمات الطبية. 
أن  الســعيد  وأضــاف 
مستشفى بنك الكويت الوطني 
وخطوات التوسعة التي يقوم 
بها البنك جتسد عمق التكامل 
بني القطاعني العام واخلاص 
ومبا يخــدم تنميــة املجتمع 

الكويتي.
وحدة العالج باخلاليا اجلذعية

تقدم وحدة العالج باخلاليا 
اجلذعيــة لألطفال دون ســن 
الســتة عشــر عامــا التابعة 
ملستشــفى الوطنــي لألطفال 
خدماتهــا باملجــان كمــا أنها 
تواصــل تعزيــز خدماتها في 

السعيد: مبادرة «الوطني» تعزز مفهوم الدور االجتماعي املهم للقطاع اخلاص في مساندة الدولة وجهودها لالرتقاء باخلدمات الطبية
توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال جتسد عمق التكامل بني القطاعني العام واخلاص ومبا يخدم تنمية املجتمع الكويتي

الصقر: اتخذنا خطوات مهمة لتحويل املستشفى إلى أحد أفضل املراكز اإلقليمية في عالج األمراض املستعصية لألطفال

فخورون بالدور الذي نقوم به على صعيد دعم أنشطة املسؤولية االجتماعية خاصة في مجال الرعاية الصحية لألطفال

مستمرون في رسالتنا مع األطفال ومساعدتهم على تخطي آالمهم ليشرقوا من جديد أطفاًال أصحاء يعيشون احلياة التي يستحقونها


