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د.ميثم حسني لـ «األنباء»: ٩ مشاريع
لـ «الصحة» ضمن اخلطة اإلمنائية

منها ٤ «إنشائية» و٥ «تطويرية»

التخطيط  إدارة  عن  حدثنا 
واملتابعة وما هو دورها الرئيسي؟

٭ إدارة التخطيط واملتابعة 
هي إحدى اإلدارات املركزية 
فــي وزارة الصحــة وتتبع 
التخطيط واجلودة،  قطاع 
علمــا أن اإلدارة هي اجلهة 
املعنيــة باخلطط التنموية 
والســنوية)  (اخلمســية 
املتعلقــة بالقطاع الصحي 
فــي الكويــت، وهــي حلقة 
االتصال الرئيسي بني وزارة 
الصحــة وكل مــن األمانــة 
العامة للتخطيط والتنمية 
فيما يتعلق مبشاريع خطط 
التنميــة الصحية واألمانة 
العامة ملجلس الوزراء فيما 
يتعلق مببــادرات برنامج 
املتعلقــة  عمــل احلكومــة 

بوزارة الصحة.
معنيــة  اإلدارة  أن  كمــا 
أيضــا بالبرامــج املتعلقــة 
بالسياسات الصحية وبحوث 
النظم الصحية واقتصاديات 
الصحة والتمويل الصحي، 
ويتضمن اختصاص اإلدارة 
التنسيق مع اإلدارات األخرى 
فــي وزارة الصحــة لرصد 
مؤشــرات اخلطة التنموية 
باجلانــب  يتعلــق  فيمــا 

الصحي.

ماذا عن خطط وبرامج الوزارة 
للسنوات القادمة؟

٭ لوزارة الصحة مشاريع 
عديدة ضمن اخلطة اإلمنائية 
للدولة وتشــمل املشــاريع 
اإلنشــائية والتطويريــة، 
علما أن املشاريع اإلنشائية 
يبلــغ عددهــا ٤ مشــاريع 
هــي «مستشــفى العدان - 

او املبادرة ومتابعة دورية 
مــن قبــل مراقبــة املتابعة 
التابعــة إلدارة  والتقييــم 
التخطيط واملتابعة والتي 
تعد تقارير شــهرية وربع 
ســنوية وســنوية لوكيل 

وزارة الصحة.
أما املتابعة األخرى فهي من 
قبل األمانة العامة للتخطيط 
والتنميــة من خالل النظام 
اآللي ملتابعة مشاريع خطة 
التنمية والنظام اآللي ملتابعة 

برنامج عمل احلكومة.
املتابعــات  وترصــد هــذه 
ابــرز التحديات واملعوقات 
التي تواجه تنفيذ خطوات 
املشــاريع وتصنيفهــا الى 
معوقات داخلية وخارجية 
ووضع احللول لها والتي قد 
تقتضي تواصال مع جهات 

خارج الوزارة.
ولضمان انسيابية العمل فقد 
تضمنــت القوانني املتعلقة 
باخلطــة اإلمنائية ضرورة 
تشكيل جلنة عليا للتخطيط 
في كل وزارة، وفي حال وزارة 
الصحة يرأسها وزير الصحة 
وتضم في عضويتها وكيل 
الوزارة والوكالء املساعدين 

جاهزيتهــا فــي كل ســنة 
ملتطلبــات  واســتيفاءها 
اجلهات املشرفة في األمانة 
العامة للتخطيط والتنمية 
العامــة ملجلــس  واألمانــة 

الوزراء.
تبعات «كورونا»

كيف أثرث جائحة كوفيد- ١٩ على 
إجناز خطط وبرامج الوزارة؟
٭ تأثير جائحة كوفيد- ١٩

لها عدة جوانب على خطط 
ومشــاريع التنميــة، فمــن 
ناحية كان لإلغالق اجلزئي 
والكلــي أثــر مباشــر على 
اجناز املشــاريع االنشائية 
نتيجة لعدم قــدرة املقاول 
والعاملني للمشــاريع على 
تنفيذها وتوقف العمل في 
تلك املشــاريع مما أثر على 
تواريخ االنتهاء من إجنازها.

كمــا أن هناك تأثيرا يتعلق 
توجيه كل اجلهود من الكوادر 
الصحيــة نحــو احملاجــر 
واملستشــفيات  واملنافــذ 
وفــرق املتابعــة ممــا جعل 
القائمني على املشاريع غير 
متفرغــني لإلشــراف علــى 
تنفيذهــا، أضــف الــى ذلك 
أن كثيرا من هذه املشــاريع 
أخــرى  بجهــات  ترتبــط 
الــوزارة كمشــروع  خارج 
املرتبــط  املــدن الصحيــة 
باحملافظــات والعاملني في 

املناطق السكنية.

دول اخلليج
ما آلية التنسيق مع دول مجلس 
البرامج  بخصوص  التعاون 

الصحية؟
٭ يتم التنسيق مع األشقاء 
فــي دول مجلــس التعاون 
مــن  العربيــة  اخلليجــي 
خالل جلان مجلس الصحة 

مبــا يتعلــق باقتصاديــات 
الصحة والتمويل الصحي، 
النظــم  بحــوث  وكذلــك 
الصحيــة. وقد قــام العديد 
من اخلبــراء بزيارة اإلدارة 
وعقــدت العديــد من ورش 
العمل واللقاءات املشــتركة 
لبناء هذه املشــاريع والتي 
سوف تدشن قريبا بإذن اهللا.

إعداد الكوادر

هل لدينا خطط إلعداد الكوادر 
التخطيط  في  املتخصصة 

الصحي؟
٭ لدينا العديد من املختصني 
فــي مجال النظــم الصحية 
والتخطيط الصحي والذين 
أمتوا تدريبهم ودراســتهم 
في اجلامعــات الدولية وقد 
مت اســتقطاب العديد منهم 
الســابقة،  الفتــرة  خــالل 
حيث مت تسكينهم في إدارة 
التخطيط واملتابعة لغرض 
إنشاء وتفعيل قسم بحوث 
النظم الصحية واقتصاديات 
الصحــة والتمويل الصحي 
وكذلــك وحدة السياســات 

الصحية.
ويهدف املشــروع املشترك 
مع املكتب الوطني واإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية الى 
بناء القدرات البشرية في هذا 
املجال. كما ان هذا التعاون 
ميتد إلى كلية الصحة العامة 
في جامعــة الكويت والتي 
تعد أحد الروافد املهمة إلعداد 
الكوادر املتخصصة في هذا 

املجال.

اقتصاديات الصحة
ماذا عن اقتصاديات الصحة؟ 
لدينا حسابات صحية  وهل 
وطنية وتقارير سنوية عن 
احلسابات الصحية الوطنية؟

٭ اقتصاديات الصحة أحد 
أركان التخطيــط الصحــي 
املرتكــز على األدلة، وقد مت 
تفعيــل قســم اقتصاديات 
الصحــة ووضــع اخلطــة 
التشــغيلية لــه بالتعــاون 
مع املكتب اإلقليمي ملنظمة 
الصحــة العامليــة وبوجود 

خبراء في هذا املجال.
ومن أهم املشاريع التي سوف 

وممثلني عن األمانة العامة 
للتخطيط والتنمية.

اإلدارات املركزية
مــا دور اإلدارات املركزيــة 
األخــرى في وضــع خطط 
وبرامج الوزارة ومتابعتها؟
٭ فــي احلقيقة أن اإلدارات 
املعنيــة هي التي ســاهمت 
بشكل أساسي في وضع هذه 
اخلطط والبرامج بالتنسيق 
مع إدارة التخطيط وحتديدا 
مراقبــة التخطيط وبحوث 

النظم الصحية.
وهي التي تقــوم بتنفيذها 
على ارض الواقع بالتعاون 
مــع اإلدارات والقطاعــات 

األخرى.
كما أنهــا املعني بإدخال كل 
البيانات املتعلقة باملشاريع 
في النظام اآللــي للمتابعة 
الالزمــة مــع  واملراســالت 
داخــل وخــارج  اجلهــات 
الــوزارة، فضــال عــن أنها 
املعنية بإعــداد املخاطبات 
والرد على املالحظات املتعلقة 
باملشــاريع من قبل اجلهات 
الرقابيــة املختلفــة ســواء 
التشريعية أو القانونية أو 

املالية.
كمــا أن مديــري املشــاريع  
يقومــون وبالتعــاون مــع 
بتحديــد  املالــي  القطــاع 
امليزانيــة الســنوية لتلــك 
املشــاريع. ويقوم املشرف 
املساعد وهو الوكيل املساعد 
املعنــي مبراجعة  للقطــاع 
البيانات والتقارير واعتمادها 
ومن ثم يتم االعتماد من قبل 
املشــرف العــام وهو وكيل 

الوزارة.
أمــا مديــر إدارة التخطيط 
فهو املنسق العام للمشاريع 
واملبــادرات والــذي يضمن 

أكد مدير إدارة التخطيط واملتابعة د.ميثم حســني أن دور 
اإلدارة «محوري»، حيث يتمثل في مراقبة التخطيط بالتواصل 
والتعاون مع اإلدارات األخــرى في حتديد األولويات وحتديد 

خطوات املشاريع وأهدافها وخطواتها التنفيذية.

أشار د.حسني إلى أن فترة 
إعداد مشــروع خلطة التنمية 
أو برنامــج عمل احلكومة مير 
مبراحــل عديدة ويتم ذلك من 
خالل فرق عمل تشــارك فيها 
اإلدارة بشكل أساسي حتى يصل 
إلى  إلى مرحلة تقدميه ورفعه 
األمانة العامة للتخطيط والتنمية 
والتي تقوم مبراجعته واعتماده 
قبل أن يدرج في خطط التنمية 
أو برنامج عمل احلكومة من قبل 

مجلس الوزراء.

اخلليجي.
 ويشارك عدد من العاملني 
التخطيــط فــي  إدارة  فــي 
تلك اللجــان مبا فيها جلان 
السياســات الصحيــة التي 
تعنى مباشرة بالسياسات 
الصحية خاصة تلك املتعلقة 
بالصحة العامة بكل مجاالتها.

وقد عقدت العديد من اللقاءات 
عن بعد وأخيــرا حضوريا 
في العاصمة الرياض نحو 
تأســيس املركــز اخلليجي 
للتحكم باألمــراض، والذي 
بارك تدشينه وزراء الصحة 
فــي دول مجلــس التعاون 

مؤخرا.
الهيكل التنظيمي:

إدارة  وضع  تقرأون  كيف 
التخطيط ضمن الهيكل التنظيمي 

اجلديد لوزارة الصحة؟
٭ إدارة التخطيط واملتابعة 
تتبع حاليا الوكيل املساعد 
للتخطيط واجلــودة وهي 
تشــارك في اللجــان العليا 
والتنفيذية التي يرأسها وزير 
الصحة ووكيل الوزارة تباعا.

 وستنقل تبعية اإلدارة إلى 
وكيــل وزارة الصحة وفق 
الهيــكل التنظيمــي اجلديد 
للوزارة الصحة، مما يسهل 
التنســيق واإلشــراف مــن 
قبل وكيــل الوزارة بصفته 
املشــرف العام على برامج 
ومشاريع التنمية وبرنامج 
عمــل احلكومة التــي تتبع 

وزارة الصحة.

ماذا حققتم جلذب اخلبراء في 
برامج تطوير النظام الصحي؟

٭ قامــت إدارة التخطيــط 
واملتابعة وبالتعاون مع إدارة 
العالقــات الدولية واملكتب 
الوطنــي ملنظمــة الصحــة 
العامليــة بوضــع مشــروع 
متكامــل للتعــاون جللــب 
اخلبراء في مجال اقتصاديات 
الصحــة وكذلك فــي مجال 
النظــم الصحيــة  بحــوث 
وتهــدف هــذه البرامج إلى 
تأهيل الكوادر الوطنية في 
مجال التخطيط االستراتيجي 

يتوالها القسم بالتعاون مع 
األقســام واإلدارات األخرى 
فــي وزارة الصحــة إعــداد 
احلسابات الصحية الوطنية 
وفق منهجية علمية ومحددة.
وقــد عقــدت ورشــة عمــل 
ولقــاءات فــي هــذا املجال 
ونتــج عنها بلــورة اخلطة 
املســتقبلية والتــي يتــم 

تنفيذها من قبل القسم.
القطاع اخلاص

ما دور القطاع اخلاص في تنفيذ 
برامج وخطط الوزارة؟

٭ يقــوم القطــاع اخلاص 
بتنفيذ العديد من املشاريع 
اإلنشائية في خطة التنمية 
املبــادرات  أن إحــدى  كمــا 
الرئيســية في برنامج عمل 
احلكومة تتعلق بتخصيص 
تشغيل املرافق الصحية أو 
اخلدمات الصحيــة وهناك 
العديد من املجاالت التي تتم 
مناقشتها والتي سوف يتم 
اقتراحها متهيدا العتمادها في 
برنامج عمل احلكومة، كما 
أن اخلطة اإلمنائية في محور 
رعاية صحية عالية اجلودة 
يشــمل تشــغيل منظومــة 

ضمان للرعاية الصحية.
التوافق

ما التوافق بني خطط وبرامج 
الوزارة وخطط الوزارات األخرى 
ذات العالقة بالصحة؟ وما آلية 
الشراكة والتعاون مع الوزارات 

األخرى؟
٭ إن خطة التنمية وبرنامج 
عمــل احلكومــة مشــاريع 
متكاملــة تضمــن حتقيــق 
أهــداف وغايــات اخلطــة 
اإلمنائيــة للدولــة وكذلــك 

برنامج عمل احلكومة.
العامـــة   وتقــوم األمانــة 
للتخطيــــــط واملتابعــــة 
بالتنســيق واملتابعة لهذه 

املشاريع.
 كما أن هناك جلانا مشتركة 
ملتابعة برامــج ومبادرات 
برنامــج عمــل احلكومــة 
تشــمل جميــع اجلهــات 
املسؤولة عن احملور الثالث 
العنصر  املتعلق بتطوير 

البشري.

(متني غوزال)مشروع مستشفى الكويت للسرطان منوذج مشروع مستشفى الصباح اجلديدد.ميثم حسني خالل احلوار مع الزميل عبدالكرمي العبداهللا  

مستشــفى الصباح اجلديد 
- مركز الكويت للسرطان 
األمــراض  مستشــفى   -

السارية».
التطويرية  أمــا املشــاريع 
فيبلــغ عددها ٥ مشــاريع 
تتمثل في «مشروع جودة 
اخلدمــة الصحية» املســح 
الوطني الصحي للســكان 
- تفعيــل دور املعلومــات 
الصحية - مكافحة األمراض 
املزمنــة غيــر املعديــة - 
الوطنــي للمدن  املشــروع 

الصحية.
لــوزارة الصحــة  أن  كمــا 
عدة مبــادرات حتت محور 
البشــري  العنصر  تنميــة 
في برنامــج عمل احلكومة 
وتشــمل «تطوير العنصر 
البشــري الطبي - حوكمة 
بيئة املعلومات الصحية - 
املرافق  تخصيص تشغيل 
الصحية - تطوير املنظومة 
الصحية ملكافحة األمراض 
املزمنة غير املعدية - تطوير 

املدن الصحية»
وقد شاركت إدارة التخطيط 
واملتابعة في العديد من فرق 
العمل التي وضعت مشاريع 
ومبــادرات تتعلــق مبركز 
الســيطرة علــى األمراض 
التكنولوجيــا  وتقييــم 
التكاليف  الصحية وتقييم 

للخدمات الصحية.

من يقوم مبتابعة تنفيذ اخلطط 
واملشاريع وما نسبة اإلجناز؟
٭ هنــاك متابعة مباشــرة 
من قبل املشــرف املســاعد 
املســاعد  الوكيــل  وهــو 
للقطــاع املعني باملشــروع 

دور محوري

إعداد املشروع

إجناز املشاريع التطويرية خالل ٥ سنوات وهناك مبادرات لتنمية العنصر البشري في برنامج عمل احلكومة

إدارة التخطيط واملتابعة ستتبع وكيل «الصحة» في الهيكل التنظيمي اجلديد مما يسهل التنسيق واإلشراف 

جائحة «كورونا» أّثرت بشكل مباشر على مواعيد إجناز مشاريع وخطط التنمية وخصوصًا اإلنشائية منها

«اقتصاديات الصحة» أحد أركان التخطيط الصحي وقد مت تفعيل قسم له بالتعاون مع «الصحة العاملية»

إعداد احلسابات الصحية الوطنية وفق منهجية علمية ومحددة من أهم املشاريع التي سنعطيها األولوية

كشف مدير إدارة التخطيط واملتابعة في وزارة الصحة د.ميثم حسني عن وجود ٩ مشاريع للوزارة ضمن 
اخلطة اإلمنائية للدولة موزعة على ٤اخلطة اإلمنائية للدولة موزعة على ٤ مشاريع «إنشائية» و٥ مشاريع «تطويرية»، فضال عن ٥ مبادرات حتت 
محور تنمية العنصر البشري في برنامج عمل احلكومة، الفتا إلى أن املشاريع اإلنشائية تشمل مستشفيات 
الصباح والعدان والسرطان والسارية، وسيتم االنتهاء منها خالل العام املقبل، أما املشاريع التطويرية 
فمتوقع االنتهاء منها خالل ٥ سنوات. وذكر د.حسني في حوار خاص مع «األنباء» أن جائحة «كورونا» أثرت 
على مشاريع وخطط التنمية، مضيفا أن اإلغالق (اجلزئي والكلي) أثر بشكل مباشر على إجناز املشاريع 
اإلنشائية، كما أن هناك تأثيرا يتعلق بتوجيه كل جهود الكوادر الصحية نحو احملاجر واملنافذ واملستشفيات 

وفرق املتابعة ملواجهة تبعات اجلائحة وحتدياتها، مما جعل القائمني على املشــاريع غير متفرغني 
لإلشراف على تنفيذها، هذا بخالف أن كثيرا من هذه املشاريع ترتبط بجهات أخرى.

وأوضح أن «اقتصاديات الصحة» أحد أركان التخطيط الصحي املرتكز على األدلة، وقد مت تفعيل قســم 
له بالتعاون مع «الصحة العاملية»، مشيرا إلى أن من أهم املشاريع التي سيعطيها األولوية خالل الفترة 
املقبلة، إعداد احلســابات الصحية الوطنية وفق منهجية علمية ومحددة. وتطرق احلوار إلى أن هناك 
مشــروعا متكامال للتعاون جللب اخلبراء في مجال اقتصاديات الصحة وبحوث النظم الصحية، بهدف 

تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التخطيط االستراتيجي، فإلى التفاصيل الكاملة للحوار:

أجرى احلوار: عبدالكرمي العبداهللا

مدير إدارة التخطيط واملتابعة بالوزارة كشف أن مشاريع مستشفيات الصباح والعدان والسرطان والسارية سيتم االنتهاء منها العام املقبل

ملشاهدة الڤيديو


