
دورهــا  بأهميــة  إميانــًا 
املتزايد في مجال املســؤولية 
املجتمعية، وحرصا منها على 
ســد احتياجــات املجتمع في 
وقــت األزمات، وتأكيــدا منها 
على استراتيجيتها ورسالتها 
املتميــزة في خدمــة املجتمع، 
أوضــح الرئيس التنفيذي في 
مستشــفى دار الشفاء د.أحمد 
نصراهللا أن اللقاء الذي جمع 
مســؤولي بنك الــدم املركزي 
ومسؤولي مستشفى دار الشفاء 
يأتي بعــد انتهاء احلملة التي 
نظمته املستشــفى بالتعاون 
مع بنــك الدم، والتــي متثلت 
باستحداث فرع لبنك الدم في 
مستشفى دار الشفاء منذ بدايات 
جائحة كورونا في عام ٢٠٢٠
وحتــى يومنا هــذا، حيث مت 
افتتاح فرع التبرع بالدم تابع 
لبنك الدم املركزي والذي يعكس 
األهمية الكبرى الستراتيجية 
مستشفى دار الشفاء في توفير 
كميات الدم للمستشفيات في 
القطاعــني احلكومي واخلاص 

وقت األزمة.
وأضــاف د.نصــراهللا، في 
تصريحات على هامش احتفالية 
مستشــفى دار الشفاء بانتهاء 
احلملــة بحضــور مســؤولي 
احلملة من بنــك الدم املركزي 
ومستشــفى دار الشفاء أمس، 
أن الفرع استقبل خالل العامني 
ونصف العــام أكثر من ٣٠٠٠
متبــرع بالدم، ومت تزويد بنك 
الــدم املركزي بـــ ٢٨٦٨ وحدة 
دم، األمر الذي ســاعد وبشكل 
كبير في التعامل مع اجلائحة 
خــالل األيــام الصعبــة التي 
عانى منهــا كل أفراد املجتمع، 
كما أنه كان رافدا مهما للكثير 
مــن املستشــفيات بالقطاعني 

احلكومي واخلاص.
ولفت إلى أن احلملة، التي 
تعد األكبر على مستوى القطاع 
اخلاص في الكويت، عكســت 
حرص مستشــفى دار الشفاء 
على االهتمام باملجتمع، وتأكيد 
دورها املتزايــد واملتنامي في 
خدمــة املجتمــع ســواء كانت 
أو  الشــفاء  دار  ملستشــفى 
املستشــفيات األخــرى خارج 

مستشفى دار الشفاء.
التعاون متواصل  وبني أن 
ومســتمر بني مستشــفى دار 
الشفاء وبنك الدم املركزي في 
املستقبل لتقدمي مبادرات نوعية 
من شــأنها توفير وحدات دم 
متزايــدة لكل أبنــاء املجتمع، 

وذلك إلمياننا بأهمية احلفاظ 
على مجتمع صحــي خال من 

األمراض.
أكــد د.نصــراهللا أن  كمــا 
مستشــفى دار الشــفاء دائما 
سباق في تقدمي مبادرات نوعية 
تعزز دور وزارة الصحة وكذلك 
تفتح الكثير من املجاالت لتقدمي 
خدمات طبية متميزة للمرضى.

وبني أن مستشفى دار الشفاء 
هو الوحيد في القطاع اخلاص 
الــذي قام بافتتــاح هذا الفرع 
التابع لبنك الدم املركزي وساهم 
في خلق حالة وعي مجتمعي 
ليس على مســتوى الشركاء 
وفريــق العمــل فقــط، ولكن 
على مستوى املراجعني الذين 
بدورهم أبدوا حماســا منقطع 
النظير للتبرع بالدم وهي من 
الصفات األصيلة ألبناء املجتمع 

الكويتي وقت األزمات.
الفــرع  تأســيس  وقــال: 
ميثــل أهمية كبيرة بالنســبة 
للقطاع الطبــي والصحي في 
الكويت وســاهم بشكل كبير 
فــي تغطيــة جــزء كبيــر من 
احتياجــات املستشــفيات في 
القطاع احلكومي ومستشــفى 

دار الشفاء.
وبــني أن املستشــفى قــام 
بتوفير وحدات دم بالزما ملرضى 
العمليات خالل جائحة كورونا 
التي كان لها أهمية كبيرة في 
إنقاذ الكثير من املرضى خالل 

تلك اجلائحة.
وأكد د.نصراهللا اســتمرار 
الدور املجتمعي للمستشــفى 
فــي كل املجــاالت املجتمعيــة 
التي ميكن من خاللها حتقيق 
منظومة صحية مستدامة، قائال 
إن مستشــفى دار الشفاء هي 
مؤسسة طبية صحية اجتماعية 
تســعى لتحقيق خير الكويت 
في كل مجال ميكن أن تؤديه، 
موضحا أن املستشفى مستمر 
في تقــدمي املزيد من املبادرات 

االجتماعية في قادم األيام.
وبني أن التوعوية املجتمعية 
بأهميــة التبــرع بالــدم هــي 
مسؤولية مجتمعية متكاملة، 
مبا فيها مستشفى دار الشفاء، 
فالتبرع بالدم هو في واقع األمر 
عطــاء ينقذ حيــاة، كما أنه ال 
يترتب عليــه أي أضرار على 
اإلطــالق، وأضــاف أن التبرع 
بالــدم دعوة مفتوحة للجميع 
حتى يكــون املجتمع الكويتي 

أكثر صحة.
وأضاف قائال: ال نألو جهدا 

الثقافــة الصحيــة  بتعزيــز 
لــدى جميــع فئــات املجتمع، 
من جامعات وطــالب مدارس 
وغيرهــم مــن فئــات املجتمع 
لتدعيــم رؤيتنــا فــي مجــال 
املسؤولية املجتمعية وتبصير 
كل أطيــاف املجتمع بضرورة 
بنــاء ثقافة طبية متكاملة بني 
جميــع أفــراد املجتمــع، عبر 
االستعانة بفريق طبي متميز 

مــن أفضل اخلبــرات العاملية 
واإلقليمية.

دور مستمر

من جانبــه، أوضح رئيس 
مجلــس إدارة مستشــفى دار 
الشفاء طالب جراق أن احلملة 
تعكس الدور املجتمعي الكبير 
الــذي يقوم به مستشــفى دار 
الشفاء في خدمة املجتمع وهي 

أيضا امتداد حلمالت سابقة قام 
بها املستشــفى منذ عام ٢٠٠٨
حتى يومنا هذا والتي تشــكل 
رسالة مستشــفى دار الشفاء 

املستمرة في خدمة املجتمع.
وأوضح جراق أن التعاون 
مع بنــك الدم املركــزي يعزز 
تلك الرسالة ويخدم كل أطياف 
املجتمع، ويؤكد أن مستشفى 
دار الشفاء يحمل رسالة مهنية 

وصحيــة متميزة فــي جميع 
املجاالت.

توعوية مجتمعية

بدورها، لفتــت مدير إدارة 
خدمات نقل الدم بوزارة الصحة 
د.رمي الرضوان إلى التعاون بني 
إدارة خدمات نقل الدم بوزارة 
الصحــة في بنك الدم املركزي 
ومستشفى دار الشفاء، وكان 
للمستشــفى دور في اخلدمة 
املجتمعية وتشجيعهم للتبرع 
بالــدم منذ ٢٠٠٨، الفتة إلى أن 
دور إدارة خدمات نقل الدم هو 
تشــجيع حمــالت التبرع لكل 
احلمالت املعنية بالتبرع الدم 
وتسهيل كل اإلجراءات املعنية 

بها.
وأوضحــت أنه مت التعاون 
مع مستشفى دار الشفاء إلقامة 
حمالت التبرع بالدم ســنويا 
حتــى عــام ٢٠٢٠، حيــث مت 
تأســيس فرع تابع لبنك الدم 
املركــزي فــي مستشــفى دار 
الشــفاء، ولفتت إلــى أنه رغم 
التحديــات والصعوبات التي 
واكبت جائحة كورونا، إال أن 

عدد املتبرعني كان في تزايد.
وأشارت إلى أنه مع تطور 
ارتأينــا  الطبيــة  اخلدمــات 
بالتعــاون مع مستشــفى دار 
الشفاء توفير هذا الفرع مؤقتا 
على أن يتم افتتاحه وتشغيله 
بشكل أفضل وهو أمر متعارف 
عليه في كل األعمال التي تتم 

في البداية.
وقالت: خالل العامني ونصف 
منذ افتتــاح الفرع، كان هناك 
حوالي ٢٨٦٨ وحــدة دم وهذا 
رقم كبيــر للغاية، خاصة في 
وقت جائحة كوورنا، وشددت 
الرضوان على أن الفرع يجسد 
أهميــة كبيرة في التعاون بني 
القطاعني احلكومي واخلاص.

خطة إستراتيجية

بدوره، أشــار املدير الطبي 
ورئيــس قســم املختبــرات 
ومســؤول حملة التبرع الدم 
في مستشفى دار الشفاء د.محمد 
املراغي إلى أن عالقة مستشفى 
دار الشفاء ببنك الدم املركزي 
طويلة وممتدة منذ ٢٠٠٨ وقمنا 
بعمل حمالت منذ ٢٠١٤ و٢٠١٨

و٢٠١٩ والحظنــا تزايــد عدد 
املتبرعني بشكل كبير.

ولفت إلى أن الدور املجتمعي 
الشــفاء هــو  ملستشــفى دار 
جــزء أساســي مــن خطتــه 

االستراتيجية، مبينا أنه بعد 
النجــاح الكبيــر الذي شــهده 
املستشفى في ٢٠١٨ و٢٠١٩ وما 
حققه من جناحات كبيرة، حيث 
إن املستهدف كان ٢٠٠ متبرع، 
إال أن العدد الذي شهدته احلملة 
كان أكبر من ذلك بكثير، حيث 
سجلت رقما قياسيا بلغ ٣٥٥

وحدة دم، وهو أكبر رقم حققته 
احلمالت على مستوى القطاع 

اخلاص.
وأضاف املراغــي: بعد هذا 
النجاح الكبير، ارتأت مستشفى 
دار الشفاء االنتقال إلى خطوة 
أكبر، حيث إنــه بالتعاون مع 
بنــك الــدم املركــزي، مت إقامة 
حملة دائمة داخل مستشــفى 
دار الشــفاء والتي مثلت أكبر 
حملــة دائمة للتبرع بالدم في 
القطاع اخلاص بالكويت، والتي 
بدأت في األول من مارس ٢٠٢٠
وامتــدت ملدة عامــني ونصف 

تقريبا.
إقبال كبير

وبــني أن هناك اقباال كبيرا 
شــهدته احلملة من الشــركاء 
داخــل وخــارج املستشــفى 
واملراجعني واألطقــم الطبية، 
موضحا أنه بعد مضي عام من 
احلملــة، متت مراجعــة األداء 
فوجدنــا ألف متبــرع تقريبا 

وهو رقم كبير للغاية.
وأوضــح أنــه بعــد انتهاء 
تداعيــات جائحــة كورونــا، 
زاد اإلقبــال علــى احلملة من 
املراجعني وكذلك من الشركات 
والفريق الطبي العامل، وكان 
وجود احلملة في املستشــفى 
بشــكل دائم سهل الكثير على 
الراغبني فــي التبرع، وهو ما 
حقــق أرقاما قياســية بنهاية 
أكتوبر ٢٠٢٢، فقد جتاوز عدد 
الزائرين للحملة وعدد املتبرعني 
أكثر من ٣٠٠٠ متبرع ومت تزويد 
بنك الدم بعدد ٢٨٦٨ وحدة دم.
وبــني أن تلك احلملة كانت 
ناجحة بشكل قياسي من حيث 
عدد املتبرعني أو مدة احلملة، 
ولفــت إلى أن مستشــفى دار 
الشــفاء بــات واحــدا من بني 
العشــرة املكرمــني مــن قبــل 
بنك الدم، كما أنه املستشــفى 
الوحيد الذي مت تكرميه. وقال 
إن التعاون قائم بني املستشفى 
وبنــك الدم من خــالل تنظيم 
حمالت للتبرع بالدم، وسيشهد 
املزيد من حمالت التبرع بالدم 

مستقبال.

«دار الشفاء» اختتم أكبر حملة 
للتبرع بالدم في القطاع اخلاص

استمرت ملدة عامني ونصف العام بعدد ٢٨٦٨ وحدة دم وإقبال أكثر من ٣٠٠٠ متبرع

د.رمي الرضوان مدير إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة
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نصراهللا: منوذج رائع للتعاون املمتد بني القطاعني العام واخلاص ملا فيه 
من مصلحة أهلنا في الكويت ونأمل تطوره مستقبًال في جميع املجاالت

الرضوان: جتربة فريدة مع القطاع اخلاص ونطمح لتجديدها وتطويرها
جـراق: هـي نذر بيد مما يترتب علينا القيام به جتاه كويتنـا احلبيبة

املراغي: حمالت التبرع بالدم تعكس إستراتيجية مستشفى دار الشفاء املجتمعية
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