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تبّني املشاريع
دعا د.طــالل الفضالة اجلهات الصحية احلكومية 
واألهلية إلى دعم وتبني مشاريع جائزة جنمة السالمة 
الناجحة وتعميمها على مختلف املرافق الصحية بهدف 

االرتقاء بجودة وسالمة اخلدمات الصحية.

مشاريع مميزة ونتائج مبهرة
أشار د.طالل الفضالة إلى أن هناك نتائج 
مبهرة لعدد من المشاريع المميزة السابقة، 

وذكر منها:
٭ مشروع تقليل دخول العناية المركزة 
في حاالت أنيميا الخاليا المنجلية لسنة 
٢٠١٩ مستشــفى الوالدة، ساهم في تقليل 
عدد مرات دخول حاالت أنيميا المنجلية 

بنسبة ٨١٪.
٭ مشروع استحداث غرفة المراقبة الطبية 
متوســطة المدى في طــوارئ األطفال مع 
تطبيق بروتوكوالت العالج الحديثة لسنة 
٢٠١٩ مستشفى الفروانية وساهم في معدل 
دخول حاالت األطفــال الطارئة لكل ١٠٠٠

زيارة بنسبة ٤٤٪.
٭ مشــروع تقليل مدة البقاء تحت جهاز 
التنفــس الصناعي لألطفال فــي العناية 
المركزة لألطفال لســنة ٢٠٢١ مستشــفى 
الفروانية وساهم في تقليل مدة البقاء في 

العناية المركزة بنسبة ١٣٪.
٭ مشــروع تقليــل االحتياج إلــى إعادة 
تصوير المريض بأشــعة إكس في قســم 
األشعة لسنة ٢٠٢٠ مستشفى العدان وساهم 
في تقليل أشعات الصدر منخفضة الجودة 

في قسم الطوارئ بنسبة ٣٥٪.
٭ مشروع تقليل مدة االنتظار إلجراء منظار 
المثانة المرن في قســم جراحة المسالك 
لســنة ٢٠٢١ مستشفى العدان وساهم في 
تقليل مدة االنتظار لمواعيد إجراء منظار 

المثانة المرن بنسبة ٥٦٪.
٭ مشــروع تقليل نســبة زيارات صرف 
الــدواء دون متابعة الطبيــب في عيادات 
الســكر واألمــراض المزمنة لســنة ٢٠٢١

مركز عبداهللا وشــريفة المحري الصحي 
وســاهم في تقليل زيــارات صرف الدواء 
دون متابعة الطبيب بنسبة ٥١٪ و٦٣٪ في 
عيادات الســكر واألمــراض المزمنة على 

الترتيب.
٭ مشروع استحداث العيادة المثالية في 
طب العائلة لسنة ٢٠١٩ مركز عبداهللا العبد 
الهادي الصحي، وساعد على زيادة متوسط 
مــدة االستشــارة الطبيــة بنســبة بأكبر 
من ٣ أضعــاف مع تحقيق نســبة رضاء 
المرضى ٩٥٪ ونسبة رضاء العاملين ٧٠٪.

٭ مشــروع توحيد عملية طلب تحضير 
األدوية الكيماوية واستحداث نموذج طلب 
سابق التجهيز لسنة ٢٠١٩ مركز الكويت 
لمكافحة الســرطان ويســاعد على إنجاز 

١٢٠ طلبا في اليوم بجودة عالية وآمنة.
٭ مشــروع تقليل نســبة رفــض طلبات 
التحاليل في مختبرات المستشفى لسنة 
٢٠١٩ مركــز الصقــر التخصصي الصحي 
وســاهم فــي تقليــل طلبــات التحاليــل 

المرفوضة بنسبة ٩٨٪.
٭ مشــروع تقليل نســبة فقــدان نتائج 
التحاليل المتسلمة من المستشفى لسنة 
٢٠٢٠ مركز الروضة الصحي وســاهم في 
تقليل نتائج التحاليل المفقودة بنسبة ٩٦٪.

٭ مشــروع إدخال تعديالت على النظام 
اإللكترونــي لوصف وصرف أحد األدوية 
لمنع حدوث مضاعفات لسنة ٢٠٢١ مركز 
الكويت للصحة النفسية وساعد على زيادة 
ثقة األطباء في نظام وصف وصرف الدواء 
ولم تسجل مرة واحدة لحدوث مضاعفات 

من الدواء.

«الصحة» ترفع املستوى الوظيفي 
لـ ٧٣٢ موظفًا

عبدالكرمي العبداهللا

رفعت وزارة الصحة املستوى الوظيفي 
لـ ٧٣٢ موظفا وموظفة يعملون في مجال 
اخلدمات الصيدالنية والطبية املســاعدة، 
بينهم ٣١ موظفا من غير محددي اجلنسية 

(البدون).
وجاء في القرار، الذي تنشره «األنباء»، 
أن عدد الصيادلة الذين مت رفع مستواهم 
الوظيفي بلغ ٢٦٠ صيدليا و١٩٣ من العاملني 
في املختبرات الطبية و٧٤ من العاملني في 
مجال العالج الطبيعي و٦٦ من العاملني في 

مجال األشعة والطب النووي و٢٩ تغذية 
وإطعام و١٢ موظفا من العاملني في مجال 

النطق والسمع و٤ في العالج النفسي.
وبني القرار أنه مت رفع املستوى الوظيفي 
لعــدد ٦ من فنيي التعقيــم و٢ في العالج 
التنفسي و٨ في صحة الفم واألسنان و٣ من 
فنيي البصريات وفني قلب صناعي، فضال 
عن ٢٥ فني طوارئ طبية و١٨ مفتشا صحيا.

في مجال اخلدمات الصيدالنية والطبية املساعدة

الصالح: ٩٠٪ نسبة شفاء أورام 
الغدة الدرقية في حال االكتشاف املبكر

حنان عبداملعبود

أطلقت احلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان «كان» أمس حمالتها لشهر يناير 
اجلاري بحضور رئيس مجلس إدارة احلملة 
د.خالد الصالح ومســؤولة مبادرة حملة 
التوعية بســرطان الغدة الدرقية د.اميان 
الشمري ومسؤولة مبادرة حملة التوعية 
املبكرة لسرطانات الشباب د.مرمي العتيبي.
وأبدى الصالح خالل املؤمتر الصحافي 
سعادته باإلعالن عن إطالق مبادرات موجهة 
لتوعية فئة الشباب من اجلنسني والذين 
ميثلــون ٧٢٪ من املجتمع الكويتي، مثنيا 
على اجلهود التي تبذلها احلملة للتوعية 
بســرطان الغدة الدرقية، مشــيرا الى انها 
فرصة مهمة لتســليط الضوء على أهمية 
الكشف املبكر ألمراض الغدة الدرقية والتي 
من ضمنها ســرطان الغــدة الدرقية، الفتا 
إلــى أنه بنــاء على احصائيات الســرطان 
مبركز الكويت ملكافحة السرطان فقد احتل 
سرطان الغدة الدرقية املركز الثاني من ٢٠١٤
حتى ٢٠١٨ بـــ ٥٠٠ حالة تقريبا، منها ١٣٧

بني الرجال مبعدل ١٫٤ حالة لكل مائة ألف 
نســمة، و٣٦٣ إصابة بني السيدات مبعدل 

٦٫٨ حاالت لكل مائة ألف نسمة.
ولفت الصالح إلى أن الكشف املبكر عن 
ســرطان الغدة الدرقية في مراحله األولى 
يحقق نسب شفاء مرتفعة تصل إلى ٩٠٪، 
أما فيما يخص حملة التوعية بسرطانات 
الشــباب، فبني أن توعيتهم مهمة جدا ألن 

جميع الفئات تصاب باألمراض السرطانية 
ومنهم فئة الشباب، مؤكدا أن الصحة هي 
املستقبل وشبابنا يجب أن يهتموا بصحتهم 
ودورنا توعيتهم، شاكرا دور اإلعالم املهم في 
نشر التوعية ودور املتطوعني بهذا املجال.

بدورهــا، أكــدت املســؤولة عــن حملة 
التوعية بســرطان الغدة الدرقية د.اميان 
الشــمري أنه بالرغم من أن سرطان الغدة 
الدرقيــة يحتل املركــز اخلامس من حيث 
أكثر السرطانات شيوعا في الكويت إال أن 
الوفيات بسببه متدنية جدا، وتبلغ نسبة 

الوفيات أقل من ٢٪.
وأضافت الشمري أن احلملة هذا العام 
عادت لنشاطها بعد انحسار «كورونا» ومت 
اختيــار ٥ مراكــز صحية يتــم من خاللها 
توزيع بروشورات وتوزيع هدايا والرد على 
استفسارات املرضى واملراجعني بهذه املراكز.

من جانبها، اوضحت د.مرمي العتيبي ان 
حملة التوعية املبكرة لسرطانات الشباب 
هــي األولى من نوعها فــي الكويت وعلى 
مستوى اخلليج والشرق األوسط حيث انها 
تســتهدف فئة معينة وليس ورما معينا، 
فئة مهمة توليها املجتمعات املتحضرة جل 
اهتمامها، فئة الشباب التي تشكل شريحة 
كبيرة من املجتمع، والحظنا من خالل عملنا 
في عالج األورام وجود شريحة كبيرة من 
الشــباب دون ٤٠ عاما مصابني بالسرطان 
بأنواعه املختلفة وأكثرها شيوعا سرطان 
الثدي، والغدة الدرقية، والقولون واملسالك 

البولية.

«كان» أطلقت حملتها التوعوية بسرطان الغدة الدرقية بني الشباب

د.خالد الصالح ود.اميان الشمري ود.مرمي العتيبي خالل املؤمتر الصحافي

الفضالة لـ «األنباء»: مشاريع «جنمة السالمة»
مستمرة في حتسني وتطوير اخلدمات الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن مدير إدارة اجلودة 
واالعتماد في وزارة الصحة 
د.طــالل الفضالة عن تكرمي 
الفائزيــن بجائــزة «جنمــة 
الســالمة» للعام ٢٠٢٢ يوم 
األربعــاء ١٨ ينايــر ضمــن 
فعاليــات مؤمتــر «كويــت 
ميديكا» حتــت رعاية وزير 
الصحة د.أحمــد العوضي، 
الفتا إلى أن النسخة الثامنة 
مــن اجلائــزة تفــردت هــذا 
العام مبشاركة املستشفيات 
إلــى  باإلضافــة  األهليــة، 
مستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية فــي وزارة الصحة، 
حيث حصل ١٢ مشروعا على 

اجلائزة.
وبــني د.الفضالــة، فــي 
تصريح لـ «األنباء»، أن هذه 
اجلائزة التي تقدم للمشاريع 
املبتكرة واملتميزة في مجال 
ســالمة املرضى تعد فرصة 
إلظهــار أفضــل املمارســات 
املتعلقة  التحســني  وســبل 
وإدارة  الســالمة  ببرامــج 
املخاطــر، كمــا تعمــل على 
خلق روح التنافس اإليجابي 
بــني العاملني واملؤسســات 
الصحيــة، كما أنهــا تعتبر 
فرصــة لنشــر ومشــاركة 
الدروس املستفادة من هذه 
املشــاريع بــني املؤسســات 

الصحية.
وبني أن عدد املشاريع التي 
مت املشــاركة بها في جائزة 
«جنمــة الســالمة» بلــغ ٤٩

مشروعا، منها ٢١ مشروعا من 
مستشفيات القطاع األهلي، 

العناية املركزة في مستشفى 
الوالدة بنســبة ٨١٪، كما مت 
تقليل مدة البقاء حتت جهاز 
التنفس الصناعي لألطفال في 
العناية املركزة مبستشــفى 

الفروانية بنسبة ١٣٪.
الطوارئ

وعن املشاريع في مجال 
الطوارئ، قال د.الفضالة إنه 
مت اســتحداث غرفة مراقبة 
طبية متوســطة املــدى في 
طوارئ األطفال مبستشفى 
الفروانيــة، والتــي أدت إلى 
تقليــل معدل الدخــول لكل 
١٠٠٠ زيارة بنسبة ٤٤٪، كما 
أدى تطبيق خطوات تصوير 
املريض ألشعة «اكس» حسب 
اإلرشادات الطبية إلى تقليل 
أعداد صور األشعة منخفضة 
الطــوارئ  اجلــودة بقســم 
مبستشــفى العدان بنســبة 
٣٥٪ مما انعكس على تقليل 

شمل تطوير النظام اإللكتروني 
لوصــف وصرف أحد األدوية 
املستخدمة لعالج االضطرابات 
النفسية، وذلك ملنع حدوث أي 

مضاعفات.
التدخالت التشخصية والتحاليل 

املخبرية

التدخالت  وعن مشــاريع 
والتحاليــل  التشــخيصية 
املخبريــة، أوضح أن هناك ٣

مشاريع فائزة بجائزة جنمة 
الســالمة مت حتســني اخلدمة 
الصحيــة من خاللهــا، األول 
كان في تقليل مــدة االنتظار 
إلجــراء منظار املثانــة املرن 
في مستشــفى العدان بنسبة 
٥٦٪، أمــا الثانــي فــكان عن 
طريق تقليل عدد رفض طلبات 
التحاليل اخلاصة مبركز الصقر 
التخصصي الصحي من قبل 
املختبــرات بنســبة ٩٨٪، أما 
الثالــث فكان من خالل تقليل 
فقدان نتائج التحاليل في مركز 
الروضة الصحي بنسبة ٩٦٪.

العيادة املثالية

وأشــار د.الفضالة إلى أن 
املشروع األخير يخص كفاءة 
العيادات، حيث قدم مشروع 
العيادة املثالية منوذجا ناجحا 
لتنظيــم عمــل العيــادات في 
الرعايــة الصحية االولية في 
مركــز عبــداهللا العبدالهادي 
الصحي الــذي أدى إلى زيادة 
متوسط مدة االستشارة الطبية 
إلى أكثر من ٣ أضعاف وزيادة 
نسبة رضا املرضى إلى ٩٥٪، 
ورفع نسبة رضا العاملني إلى 
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احلاجة إلى إعــادة تصوير 
املريض.

مجــال  يخــص  وفيمــا 
األدويــة، أشــار د.الفضالــة 
إلى أن هناك مشــاريع أخرى 
فائزة بجائزة «جنمة السالمة» 
متت االســتفادة منهــا، األول 
قلــل من عدد زيــارات صرف 
الــدواء دون متابعة الطبيب 
في عيادات السكر واألمراض 
املزمنة مبركز عبداهللا وشريفة 
احملري الصحي بنســبة ٥١٪ 
أمــا  الترتيــب،  و٦٣٪ علــى 
املشروع الثاني فكان توحيد 
عملية طلب حتضير األدوية 
الكيماوية واستحداث منوذج 
طلب سابق التجهيز في مركز 
الكويت ملكافحة السرطان التي 
أدت إلى قدرة قسم الصيدلية 
على إجناز ١٢٠ طلبا في اليوم 
بجودة عالية وآمنة، وبالنسبة 
للمشــروع الثالث فــي مركز 
الكويت للصحة النفسية والذي 

مدير إدارة اجلودة واالعتماد في وزارة الصحة ذكر أنها متنوعة في عدة مجاالت طبية

د.طالل الفضالة والزميل عبدالكرمي العبداهللا ود.منيرة الغامن ود.حسام األمير (زين عالم) د.طالل الفضالة

مباركا في الوقت ذاته ألعضاء 
الفرق التي فازت في اجلائزة.

حتسني اخلدمات

ولفــت د.الفضالــة إلــى 
أنه خالل السنوات اخلمس 
الســابقة هنــاك العديد من 
الفائــزة بجائزة  املشــاريع 
«جنمــة الســالمة» مازالــت 
مستمرة في حتسني وتطوير 
اخلدمات الصحية في الكثير 
مــن املرافــق الصحيــة في 
عدة مجــاالت، منها: العناية 
املركزة ـ الطوارئ ـ األدوية 
التشــخيصية  التدخــالت  ـ 
والتحاليل املخبرية ـ كفاءة 

العيادات.
حاالت الدخول

وعــن مشــاريع العناية 
املركزة، أكــد د.الفضالة أنه 
استمر تقليل حاالت دخول 
«أنيميا اخلاليا املنجلية» إلى 

«أنيميـا اخلاليـا املنجليـة» إلـى العنايـة املركـزة فـي مستشـفى الـوالدة بنسـبة ٨١٪ تقليـل حـاالت دخـول 
تقليـل البقـاء حتـت جهـاز التنفـس الصناعي لألطفـال فـي العنايـة املركـزة مبستشـفى الفروانية بنسـبة ١٣٪
احملـري وشـريفة  عبـداهللا  مبركـز  املزمنـة  واألمـراض  السـكر  عيـادات  فـي  الـدواء  صـرف  زيـارات  تقليـل 

ملشاهدة الڤيديو

األسماء على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw

«العالج الطبيعي» 
حتّذر

العــالج  حــذرت جمعيــة 
الطبيعــي الكويتيــة املواطنني 
واملقيمــني مــن بعــض املعاهد 
التي تروج لوســائل  الصحية 
عالجية مستوردة من دول أخرى 
تتمثــل في وســائل اســترخاء 
بالدرجــة األولى وغيــر مثبتة 

طبيا وعلميا.

غرفة املتابعة متوسطة املدى في طوارئ أطفال الفروانية


