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وزير الصحة: إشراك القطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع الضخمة
عبدالكرمي العبداهللا

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي 
حــرص الــوزارة على إشــراك القطاع 
الصحــي اخلــاص كشــريك وطنــي 
واستراتيجي ممثال في الشركات احمللية 
والعامليــة املتخصصة في املســاهمة 
بتنفيذ املشــاريع الصحيــة الضخمة 

التي يجري العمل فيها.
وقال العوضي في كلمته خالل حفل 
افتتاح مؤمتر ومعرض صحة الكويت 
الـ ١١ «كويت ميديكا» أمس ان في مقدمة 
تلك املشــاريع املستشــفيات اجلديدة 
التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون 
مــع وزارات الدولــة املعنية، الفتا الى 
أن القطاع الصحي في الكويت يشــهد 
تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير اخلدمات 
الصحيــة وذلك ضمن خطــة التنمية، 
معربا عن األمل في استفادة املشاركني 
مــن البرنامج العلمي ملــا فيه تطوير 

مستوى اخلدمات الصحية.
وفي تصريح للصحافيني على هامش 
املؤمتر، ذكر ان رؤية ٢٠٣٥ هي التكامل 
بني القطاعــني األهلي واحلكومي وهو 
ما تسعى إليه الوزارة وأكبر دليل على 
هــذا التكامل والتعــاون وجود مؤمتر 
ومعرض «كويــت ميديكا» الذي نأمل 
أن يتكرر كل عام لالطالع على الكثير 

من املستشفيات العاملية.
وكشف عن استكمال افتتاح الكثير 
من املنشآت الصحية واألقسام الطبية 
في العديد من املستشــفيات من بينها 
مستشفى الفروانية اجلديد الذي يشهد 
تدشني أقسام النساء والوالدة واألطفال 
واخلدج وقســم األشــعة واملختبرات 
فــي اخلامــس مــن فبرايــر وســيتم 
تخصيصه للمواطنني فقط، مبينا انه 
سيتم تباعا انتقال الكثير من األقسام 
الطبية الســتكمال افتتاح مستشــفى 
الفروانية وغيره من املستشفيات، اذ 
نأمل استكمال العمل في مركز الكويت 
ملكافحة الســرطان والــذي نطمح من 
خاللــه الى التعاون مع املستشــفيات 
العاملية خصوصا مستشفى «غوستاف 

روسي» الفرنسية.
ولفت إلى ان الوزارة تسعى لعمل 
خطة واستراتيجية للتوسع في تشغيل 
هــذه املستشــفيات، وال ننســى كذلك 
الكويتية  اخلبرات الوطنية والكوادر 
والتــي تعد مــن أفضل الكــوادر على 

الفضالة ان جائزة «جنمة الســالمة» 
متنح سنويا للفرق التي قدمت مشاريع 
مبتكــرة ومتميــزة في مجال ســالمة 
املرضى وســاهمت في حتسني سالمة 
اخلدمات الصحية، الفتا إلى انها شهدت 
تقدم ٤٩ مشروعا من مختلف املؤسسات 

الصحية احلكومية واخلاصة.
وأوضــح الفضالة ان هذه املبادرة 
تعكس التزام الوزارة بخلق بيئة صحية 
آمنة وخدمات ذات جودة عالية ملتلقي 
الرعايــة الصحية وتهــدف الى زيادة 
وعــي العاملني فــي القطــاع الصحي 
ببرامج السالمة والتعرف على العاملني 

املتميزين في هذا املجال.
قفزة إيجابية

من جهتها، قالت منسق عام املؤمتر 
إميان خلف في كلمتها، ان ما تشــهده 
وزارة الصحــة مــن قفــزة إيجابيــة 
مبســتوى اخلدمات الصحية املقدمة 
واستقطاب كل ما هو جديد ومتطور في 
عالم األجهزة الطبية يسعى للنهوض 
باملستوى الطبي، مشيرة إلى انه مواكبة 
لهــذا التطور كان احلــرص على عقد 
هذا املؤمتر لتبــادل اخلبرات احمللية 
والعاملية، ولفتت خلف إلى ان املؤمتر 
يهدف إلى التعرف على أحدث األجهزة 
التقنية واملنتجات ذات العالقة وعقد 
ورش العمل لتدريب األطباء على تلك 
األجهزة، مشيرة إلى ان استمرارية عقد 
مثل هذه املؤمترات من شأنه املساهمة 

في االرتقاء باخلدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، بني مدير العالقات 
العامة بشــركة مستشــفيات الضمان 
الصحي مشــاري الدهيــم ان املعرض 
يعتبــر من أهم املعــارض املعنية في 
القطــاع الصحــي ويضــم نخبــة من 
املؤسسات والشركات واملستشفيات 
احمللية العاملية واإلقليمية، و«ضمان» 
حريصة على املشاركة باعتبارها أحد 
مشاريع خطة التنمية في املجال الصحي 

وإحدى ركائز رؤية كويت جديدة.
وذكــر انــه في طــور االســتعداد 
والتنسيق املباشر مع وزارة الصحة 
إلنهاء التراخيص في مستشفيات ومراكز 
ضمان، الفتا إلى إنهاء ترخيص مراكز 
الرعاية الصحية األولية وبدء التشغيل 
واستقبال املرضى والعمل حاليا على 
استكمال باقي التراخيص واإلجراءات 

الالزمة لتشغيل املستشفيات.

واعتبــر املطوع ان املستشــفيات 
األهليــة أمن قومي صحــي ألي دولة 
ورديف ميكن االســتفادة منها بخدمة 
املنظومة الصحية بشكل أكبر، وذلك 
عــن طريــق إعادة دراســة القــرارات 
والتشريعات التي تسهل وتدعم وتفتح 
آفاقــا وتخصصات مــن دول مختلفة 
للعمل بالقطاع الصحي باملستشفيات 
األهلية، مؤكدا ضــرورة إعادة النظر 
مبــدة نظام الـ B.O.T للقطاع الصحي 
والتعليمــي مــن حيث عدد ســنوات 
االســتثمار مع أهمية إعــادة صياغة 
النظــام الصحي بشــكل عام بشــقيه 
احلكومــي واخلاص مبــا يتواكب مع 

العصر والدول املجاورة.
بــدوره، ذكــر مديــر إدارة اجلودة 
واالعتمــاد بــوزارة الصحــة د.طالل 

أكد خالل افتتاح مؤمتر «كويت ميديكا» استكمال العمل بالكثير من املنشآت واألقسام الطبية في املستشفيات

د.أحمد العوضي وسفيرا اإلمارات وتركيا خالل قص شريط افتتاح املعرض املصاحب (قاسم باشا)

العوضي يستمع إلى أحد زوار أجنحة املؤسسات الصحية املشاركة

مستوى العالم، ونأمل التكامل بني مع 
القطاعني العام واخلاص.

مــن جانبــه، قال مدير مستشــفى 
السالم الدولي د.أمين املطوع ان املؤمتر 
ســعى الى تعزيز رؤيــة التعاون بني 
القطاعــني العام واخلــاص مبا يحقق 
اخلطــط التطويريــة املوضوعــة من 
أصحاب القرار والوقوف على ما حتقق 
منها لتلبية احتياجات املرضى، مشيرا 
إلى مشاركة القطاع اخلاص في الدفع 
مبســيرة التنمية الصحية املستدامة 
من خالل تنفيذ العديد من التوسعات 
اجلديــدة للمستشــفيات العامة التي 
حققت نقلة نوعية في املنظومة الصحية 
وإدماج القطاع اخلاص في قطار التنمية 
املستدامة نحو توحيد اجلهود املشتركة 

بني مختلف املستشفيات األهلية.

الصحيةاستكمال العمل مبركز مكافحة السرطان ونطمح من خالله للتعاون مع مستشفى « غوستاف روسي» املنظومة  خلدمة  ورديف  دولة  ألي  قومي  أمن  األهلية  املستشفيات  املطوع: 

تشغيل املرحلة الثالثة
من مستشفى الفروانية اجلديد ٥ فبراير

عقد وزيــر الصحة د.أحمــد العوضي 
اجتماعا مع األقســام الفنية واإلدارية في 
مستشفى الفروانية، بهدف الوقوف على آخر 
االستعدادات بشأن خطة تشغيل املرحلة 
الثالثــة من مستشــفى الفروانية اجلديد 

للمواطنني اعتبارا من ٥ فبراير املقبل.
وشــهد اللقــاء اســتعراض خطــة 
نقــل املرضى والتفاصيــل واإلجراءات 
التنظيمية، ومناقشة نقل بقية األقسام 
تباعا، وتقييم سير العمل والتحديات 

التي صاحبت املرحلتني التشــغيليتني 
األولى والثانية وسبل تفاديها، وصوال 
إلى تقدمي اخلدمة الصحية للمواطنني 

وفق أفضل معايير اجلودة املطلوبة.
هذا، وتشــمل خطة تشغيل املرحلة 
الثالثة نقل وتدشــني العمل في قســم 
النســاء والــوالدة واخلدج، واألقســام 
ذات الصلة، والتي منها أقسام الصيدلة 
واألشعة واملختبر والتعقيم والعناية 

املركزة والتخدير.

جانب من جولة الوزير في املستشفى

وزير الصحة د. أحمد العوضي خالل االطالع على االستعدادات اجلارية

ملشاهدة الڤيديو


