
28PDF ملشاهدة الصفحة
االثنني ٢٩ يناير ٢٠١٨

رؤية املستشفى 
اإلستراتيجية لألعوام 
٢٠١٨-٢٠٢٠ تتوافق 
مع رؤية وزير الصحة 
فيما يتعلق باستعادة 

الثقة باخلدمات 
الصحية 

يجري حاليًا برمجة 
«الروبوت» في وحدة 

اخلاليا اجلذعية 
متهيداً لتشغيله 

وربطه بأجهزة مراقبة 
املرضى

نهدف إلى بناء شبكة 
من التواصل مع العديد 

من املراكز العاملية 
في أوروبا وأميركا 
الشمالية وتبادل 

الزيارات معهم

استحداث خدمتي 
العناية الفائقة ووحدة 

الطوارئ بالتعاون 
مع مجلس أقسام 
األطفال واألطفال 

اخلدج ضمن 
املشاريع اجلديدة

ال دليل على زيادة 
معدالت اإلصابة 
بالسرطان لدى 
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اإليجابي جتاه الطفل وذويه فإننا 
نقوم باســتطالع آراء األهالي بعد 
كل فعاليــة لتقييمها وتطويرها. 
كما أننا قمنا بتنظيم إقامة فعالية 
مــن اجلهــات اخلارجيــة لضمان 
ســالمة املرضى وأمن املستشفى 
وخصوصيــة املرضى وعوائلهم. 
وقمنا بتنظيم استخدام التصوير 
في وســائل التواصل االجتماعي 

ضمانا حلقوق الطفل.

ما ميزانية مستشــفى بنك الكويت 
الوطنــي؟ وما قيمة مســاهمة بنك 

الكويت الوطني بامليزانية؟
٭ كوننا مستشــفى حديثا فإننا 
رصدنا احتياجاتنا للجهات املالية 
باملنطقة متهيــدا لتقييم امليزانية 
التقديريــة للمستشــفى حيث مت 
جتهيز مبنى التوسعة فيه مبيزانية 
مستقلة. أما فيما يخص مساهمة 
البنك فإنه ال يساهم بشكل مباشر 
في امليزانية ولكن ســاهم بشــكل 
كبير ببناء وتأثيث مبنى التوسعة 
اجلديد بتبرع كــرمي وكذلك متت 
مناقشــة تطويــر املنشــآت فــي 
املبنى القدمي ليتناسب مع أهداف 
املستشفى. كما أن للبنك مساهمات 
مستمرة في النشاطات اإلعالمية 
واالجتماعيــة املوجهــة للمرضى 
وللعاملني منهــا برنامج املمرض 
املثالي وتبنيه اجتماعات املستشفى 
العامة اخلاصة باالســتراتيجية. 
وحيــث ان املستشــفى يطمح في 
ان يقــدم منوذجا متطورا لإلدارة 
وإدارة املوارد فإنه بصدد التعاون 
مــع البنك لتقدمي برنامج تدريبي 
لإلداريــني في مجــال التعامل مع 
اجلمهور واستغالل الوقت والتطور 

املهني وغيرها من البرامج.

متــى حتصلــون علــى شــهادة 
أن  بعد  العاملي)  (االعتماد  االعتراف 

حصلتم على االعتماد الوطني؟
٭ نحن جزء من منظومة الرعاية 
الصحيــة لوزارة الصحــة والتي 
تنضــوي حتــت مظلــة البرنامج 
الوطني العتمــاد جودة اخلدمات 
الصحية للمستشفيات مبا يخص 
معاييــر رعايــة الســرطان ولكن 
طموحنا أكبر فقد وضعنا أنفسنا 
امام حتد جديد وهو تطبيق معايير 
رعاية الســرطان لهيئــة االعتماد 
الكندية. وهذا شــيء أساسي ألي 
مؤسســة صحيــة ان تضــع فــي 
بداية طريقها املعيار الذي تطمح 
فــي العمل على أساســه. فاخلطة 
االســتراتيجية تعتمد على تبني 
معايير عاملية في سياساتها. فحني 
تعمل املؤسسة منذ البداية وفق تلك 
املعايير عندها يصبح من السهل 
حتقيق معايير االعتماد املختلفة.

 كيــف تتعاملــون مــع الضغوط 
املتعلقة بالعالج في اخلارج؟

٭ نحــن نقــوم بتقييــم املرضى 
بصورة طبية وفق مراحل العالج 
املختلفــة والتي قد تتطلب تدخال 
طبيــا دقيقــا فــي اخلارج ســواء 
جراحيــا أو غيره. وهناك تواصل 
مستمر بني األطباء ونظرائهم في 
املراكز العاملية حيث يتبادلون اآلراء 
حول احلاالت املختلفة. وعليه فإن 
اإلدارة تدعم الرأي الفني لألطباء 
وهو أمر يتقبله األهل بشكل عام 
حيث انه يصب في مصلحة عالج 
املريض. أما بخصوص الضغوط 
األخرى فإن اإلدارة متارس دورها 
بالشــرح والتطويــر وااللتــزام 
باللوائح بدعم من وزير الصحة.

معدالت  زيــادة  إلى  تنظرون  كيف 
لديكم  وهــل  بالســرطان  اإلصابة 

دراسات عن أسباب تلك للزيادة؟
٭ ال يوجد دليل على زيادة معدالت 
اإلصابة بالســرطان لدى األطفال، 
حيــث ان املعدالت مازالــت ثابتة 
ولكن ازدياد احلاالت املترددة على 
املستشفى ناجت عن زيادة في عدد 
السكان خالل السنوات السابقة مما 
يتطلب زيادة في ســعة اخلدمات 
املقدمة في قطاعات الصحة املختلفة.

«ديوانية»  وجــود  عــن  ســمعنا 
للمرضى حدثنا عنها؟

٭ فعالية «الديوانية» هي إحدى 
وســائل التواصــل التــي تبنتها 
اإلدارة لنقل وجهة نظر واقتراحات 
وشــكاوى املرضى وذويهم. فمن 
اللقاء املباشــر مع املدير او نائبه 
او من خــالل البريــد االلكتروني 
للمستشــفى والذي يصل للمدير 
مباشرة إلى صناديق االقتراحات 
املوزعة باملبنيني وجدنا ان اللقاء 
املباشــر بني األهالــي واإلدارة في 
أجــواء اجتماعيــة سيســاهم في 
نقــل االقتراحات والتوجهات لكال 
اجلانبني. ومن هنا وبدعم من بنك 
الكويت الوطنــي أقيمت الفعالية 
األولــى للديوانيــة وقــد شــرفنا 
احلضــور وزير الصحــة مما كان 
لــه األثــر اإليجابي علــى املرضى 
وذويهم، كما أعطى دفعة معنوية 
كبيرة للعاملني باملستشفى وذلك 
عند تلمسهم اهتمام الوزير بسماع 
مالحظات األهالي مباشرة. ونود أن 
نكرر هذه التجربة بصفة دورية.

 
 مــا اخلدمــات الترفيهيــة التــي 

تقدمونها لألطفال في املستشفى؟
٭ نحن نسعى إلى تغيير مفهوم 
النشاطات او اخلدمات من ترفيه 
الــى تأهيل. فمن خالل شــركائنا 
فــي اجلمعيــة الكويتيــة لرعاية 
األطفــال باملستشــفيات «كاتش» 
وإدارة العالقات العامة والتواصل 
ببنبك الكويت الوطني قمنا بوضع 
استراتيجية لتحويل تلك النشاطات 
الى نشــاطات هادفة تســعى الى 
تقليــل أثــر املــرض علــى الطفل 
نفسيا واجتماعيا وحتى تعليميا. 
فقمنا بالعديد من النشاطات منها 
وجود ناد في كل جناح باإلضافة 
الــى منطقة العيــادات اخلارجية 
يهدف الى املســاهمة في التثقيف 
والتعليم والنمو للطفل من خالل 
اللعب. كمــا قمنا بوضــع جدول 
سنوي للنشــاطات املختلفة منها 
ما يهدف الى التثقيف باألكل الصحي 
الوجبــات الصحيــة  وحتضيــر 
ونشاط آخر يتعلق بالقراءة للقصة 
بشكل منتظم بالتعاون مع دار اآلثار 
اإلسالمية. كما قام البنك بتنظيم 
ليلة سينمائية كل أسبوعني اثناء 
عطلة نهاية األسبوع ملشاهدة فيلم 
من اختيــار املرضى ممن يتلقون 
العالج باملستشفى مبشاركة افراد 
عائالتهم مما يعزز دور األسرة في 
عالج املريض. والننا نرى ان هذه 
النشاطات يجب ان يكون لها األثر 

تتســق مع تلــك الرؤية في مجال 
ونطاق عمل املستشفى. 

وهــذا مــا نشــجع عليــه منذ 
تولينــا إدارة املستشــفى فــي ان 
املستشفى هو وحدة ضمان نطاق 
برامــج الوزارة ويجب ان تســير 
في اجتاههــا. وعليه نرى أن هذه 
الرؤية يجب ان تعمم على اإلدارات 
واملستشــفيات املختلفــة لتقدمي 
رؤيتهــا حول ســبل تطبيق هذه 
الــرؤى كل في مجــال اختصاصه 
وهنا فقط سيشعر متلقو اخلدمة 
باألثر املباشــر لهــذه التصورات. 
وبصفتــي أحد مدققــي البرنامج 
الوطني لالعتماد بجودة اخلدمات 
الصحية يسعدني ان نرى اهتماما 
من قبل رأس الهرم مبفاهيم اجلودة 
وتطوير اخلدمات وفق تصورات 

ورؤى واقعية تالمس املريض. 
عــن  أعلــن  أن  أود  وهنــا 
حتضير املستشفى ملؤمتره األول 
في املمارســات املثلى فــي اإلدارة 
الصحيــة للمستشــفيات والــذي 
ســيتناول موضوعــات لها عالقة 
مباشرة بالرؤى املطروحة من قبل 
وزير الصحة ويركز على كثير من 
ممارسات تطوير اخلدمة والسالمة 
واألخالقيــات بالتعــاون مع بنك 
الكويت الوطني في ابريل املقبل.

التي  والبحوث  الدراســات  آخر  ما 
أجريتموها باملستشفى؟

٭ حني تولينا اإلدارة في الصيف 
املاضي وجدت ان قاعدة البيانات 
األساســية للقيــام بالدراســات 
والبحوث غير قائمة بشكل علمي، 
وعليــه وضعنــا ضمــن خطتنــا 
االســتراتيجية جدوال زمنيا ميتد 
لثالث سنوات يبدأ بوضع قواعد 
جمــع البيانــات لتســهيل العمل 
باملراحل التالية وهي استخدامها 
في نشــر البيانات الدميوغرافية 
والبيولوجيــة لطبيعة األمراض 
التي نرصدهــا، وكذلك مخرجات 

العالج املستخدم لكل نوع.
وتبدأ اخلطوة األولى بتحسني 
ســجل املريض او ملــف املريض 
والــذي بدأنــا االهتمام به بشــكل 
جدي من خالل قســم الســجالت 
الطبية. كما أننا بصدد التواصل مع 
املؤسسات البحثية كجامعة الكويت 
والداعمة كمؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي لالستفادة من مواردها في 
دعم األبحاث املتعلقة بالســرطان 
خاصة انه أحــد األمراض املزمنة 
غيــر املعدية التــي توليها الدولة 
واملنظمات الدولية االهتمام األكبر.

والعالجات املساندة ملرضى أمراض 
وسرطان الدم واألورام مما قلل من 
احلاجة لدخول املرضى للمستشفى 
وهذا له األثر اإليجابي الكبير على 
املريض وذويه وعلى الطاقم الطبي، 
وهنا أشيد بتعاون رؤساء أقسام 
أمراض وسرطان الدم والتمريض 
والصيدلية وغيرها لتذليل العقبات 
وتشغيل الوحدة بزمن قصير منذ 
افتتاح املستشفى في يونيو ٢٠١٧. 
كمــا أن افتتــاح الوحــدة قلل من 
حمل الرسوم املالية على املرضى 

وذويهم.

ما تقييمك ملستوى اخلدمات املقدمة 
في املستشفى؟

٭ من الصعب جدا على أي مسؤول 
تقييم مستوى اخلدمات دون حتديد 
معايير ومؤشرات لقياس األداء في 
اخلدمات املقدمة في املستشفى على 
ان تكــون تلك املؤشــرات واقعية 
وذات صلة باختصاص املستشفى 
وطبيعة الفئة التي يقدم اخلدمة له.

ومن هنــا وجدنا لزاما حتديد 
تلك املؤشــرات وبصفة أساســية 
ضمــن اســتراتيجية املستشــفى 
ومت تقســميها إلــى ٤ فئات: الفئة 
األولــى تشــمل معاييــر اجلودة 
والسالمة ســواء تلك التي تقرها 
إدارة اجلــودة واالعتمــاد أو تلك 
اخلاصة بســرطان الــدم واألورام 
وزراعة اخلاليا اجلذعية. أما الفئة 
الثانية فتتعلق باجلانب التدريبي 
والتعليمي مبا يتعلق باملواضيع 
الفنية أو مواضيع السالمة واجلودة 
واإلدارة والفئة الثالثة تتعلق بأداء 
اإلدارة جتــاه مؤسســات املجتمع 
املدني ومســاهماتها باملستشــفى 
والفئــة الرابعــة تتعلــق بالرضا 

الوظيفي للعاملني. 

لدى وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصباح رؤية مستقبلية مكونة من 
١١ جانبا لتطوير اخلدمات الصحية؟ 

فما دوركم في تطبيق تلك الرؤى؟
٭ تابعت شــخصيا هــذه الرؤية 
والتي تتقاطع في كثير من جوانبها 
مع رؤية املستشفى االستراتيجية 
لألعــوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ خاصة فيما 
يتعلق باستعادة الثقة باخلدمات 
الصحية وكذلك تطوير اخلدمات 
الصحية والوقائية وكذلك العمل 
بروح الفريق حيث إنه احدى القيم 
األساسية التي تبناها املستشفى 
وصــوال بالترحيــب باالقتراحات 
والنقــد لتطوير اخلدمــات، فإننا 
باملستشفى وضعنا برامج وأهدافا 

وهدفنا بناء شــبكة من التواصل 
مــع العديد من املراكز العاملية في 
أوروبا وأميركا الشمالية وتبادل 

الزيارات.
هدفــا  ذلــك  وضعنــا  وقــد 
استراتيجيا في خطتنا، أما التعاون 
مع مركز بعينه فهذا يتطلب املزيد 
من الدراسة بني اجلانبني حتقيقا 
للمصلحة العامة وضمان حتقيق 

اتفاقية التعاون ألهدافها. 
وفي الفترة الوجيزة السابقة 
قــام وفد مــن مستشــفى األطفال 
ببوسطن ووفد آخر من مستشفى 
غريت ارموند بلندن ومستشــفى 
كوك لألطفال بتكساس لتبادل اآلراء 
واالطالع على إمكانيات املستشفى 
البشــرية واملســاحات واخلدمات 
املقدمة. وأوكد اننا لن نخطو خطوة 
دون دراســة دقيقــة لالحتياجات 
وامكانيات املراكز األخرى فالهدف 
ليس االتفاقيــة بحد ذاتها بل كما 
ذكرت هو توفير اخلدمات العالجية 
والتأهيلية الكاملة للمريض سواء 
داخل الكويت او تأمينها باخلارج، 
ولن نســير إال وفــق رؤية وزارة 
الصحــة وقطاعاتها املختلفة بهذا 
اجلانب، أما فيما يتعلق ببرنامج 
األطباء الزوار فهو مستمر ولدى 
املستشفى خطة لتنظيم ذلك على 
جميــع وحداتــه. وخــالل الفترة 
السابقة قام بزيارة املستشفى عدد 
من االستشــاريني من اجلمهورية 
اإليطالية والفرنســية والواليات 
املتحدة األميركية في مجالي زراعة 

اخلاليا اجلذعية واألورام.
واملستشفى يستقبل حاليا ما 
يقارب ١٠٠ إلــى ١٥٠ حالة جديدة 
ويتابــع باملستشــفى مــا يقارب 
٤٥٠ إلى ٥٠٠ ملف نشط مبختلف 
التخصصات مــا بني أمراض الدم 
وســرطان الدم واألورام والعالج 

باخلاليا اجلذعية. 

ماذا عن الرعاية النهارية باملستشفى 
وهل قمتم بتشغيلها بالكامل؟

الرعايــة  ٭ مت تشــغيل وحــدة 
النهارية علــى مرحلتني: املرحلة 
األولى - في شــهر ســبتمبر من 
العــام املاضــي بواقع يــوم واحد 
أســبوعيا وذلك إلعطــاء جرعات 
العالج الكيماوي ملرضى سرطان 
الــدم، حيــث كان يتلقى ما بني ١٠ 
و٢٠ مريضا العالج أسبوعيا بعدها 
بــدأت املرحلــة الثانية في شــهر 
ديســمبر من العام املاضي والذي 
مت فيه التشغيل الكلي يوميا وذلك 
إلعطاء جرعات العالج الكيمياوي 

ومتطلبات عاملية، فعملية زراعة 
اخلاليا اجلذعية تتطلب كما عمليات 
زراعة القلب والكبد تنسيقا ملا ما 
قبل الزراعة وبعدها لضمان سالمة 
املريض وحتقيق نتائج إيجابية.

ووفــق تلك اخلطــة نأمل بدء 
البرنامــج فعليــا بعــد عــام مــن 
التشــغيل الفعلــي للمبنــى فــي 
سبتمبر أو أكتوبر ٢٠١٨، وأود هنا 
أن أشيد بالدور احليوي الذي يلعبه 
بنك الدم املركزي في دعم برنامج 
زراعة اخلاليا اجلذعية لتحضير 
وتخزيــن اخلاليا اجلذعية، فبنك 
الدم املركزي يعمل بشــكل منظم 

وفق معايير عاملية ومحكمة.
 الروبوت 

إدخال  أيــن وصل موضــوع  إلى 
بنك  مستشــفى  في  «الروبــوت» 

الكويت الوطني التخصصي؟
إلــى  ٭ مت توريــد «الروبــوت» 
املستشــفى حديثا ضمن األجهزة 
واملعــدات الطبية التــي مت طلبها 
للمبنى احلديث وجار حاليا عملية 
برمجته في وحدة العالج باخلاليا 
اجلذعية متهيدا لتشغليه وربطه 
بأجهــزة مراقبة املرضى في غرف 
العزل املختلفــة. حيث ان الهدف 
الرئيسي من اســتخدامه هو نقل 
املعلومات من املريض إلى الفريق 
الطبي وتقليل التردد على املريض 

ملنع نقل العدوى.

هــل توجــد خطــة للتعاقــد مع 
الســتقطاب  عاملية  مستشــفيات 
استشــاريني للمستشــفى؟ ومــا 
األطباء  مــن  املستشــفى  نصيب 

الزوار؟
٭ الهدف الرئيسي الذي نعمل من 
أجله هو توفيــر خدمات عالجية 
وتأهيليــة للمرضى وفق معايير 
عاملية، وحيث اننا نعمل في مجال 
السرطان وزراعة اخلاليا اجلذعية 
والتي يتم التشخيص والعالج فيها 
وفق بروتوكوالت عاملية تشترك 
فيها مراكز عاملية متعددة وكذلك 
مراحــل العــالج تتطلــب تدخــال 
مختلفــا ما بني العــالج الكيماوي 
أو اإلشــعاعي واجلراحــي فــإن 
التعاون مع املستشفيات العاملية 
مســتمر. نوع هذا التعاون هو ما 
نأمل بتنظيمه. فالكثير من املرضى 
يتم عالجهم املبدئي باملستشــفى 
ويستكملون العالج باخلارج ومن 
ثم يعودون للمتابعة وفي أحيان 
أخــرى يتطلبون عالجــا دقيقا ال 
يتوافــر إال فــي مراكــز محدودة، 

لتطوير  املســتقبلية  رؤيتكــم  ما 
املستشــفى؟ وهل هناك مشــاريع 

للتوسع في اخلدمة؟
٭ تنقســم رؤيتنــا إلــى جانبني 
رئيسيني - األول التأهيل الكامل 
للمبنــى األساســي وحتويله إلى 
مبنى يقدم خدمات متطورة تضم 
الفائقة  غرف للعمليات والعناية 
باإلضافة إلى تطوير وحدة استقبال 
احلاالت الطارئة واألجنحة مبا فيها 
اخلدمات التأهيلية. فهدفنا أن يكون 
املبنــى ذات طبيعــة مغلقة توفر 
شروط السالمة الكاملة للمرضى 
اخلاضعني للعالج الكيماوي املكثف، 
وتطويــر اخلدمات املســاندة من 
مختبرات داعمة للخدمة الطبية، 
أما اجلانب الثاني فهو التشــغيل 
الكامــل ملبنى التوســعة مبا فيها 
التخصصية لتحضير  الصيدلية 
العالج الكيماوي ووحدة بنك الدم 
ومختبرات اخلاليا اجلذعية وجناح 

زراعة اخلاليا اجلذعية.
والهدف الرئيسي هو ان يكمل 
كال املبنيــني بعضهما فــي تقدمي 
اخلدمة املتكاملــة ملرضى أمراض 
الدم والسرطان والعالج باخلاليا 
اجلذعيــة، علما أن هــذا التطوير 
يخــدم رؤية املستشــفى وأهدافه 
بتوفير خدمات عالجية وتأهيلية 
لألطفال دون سن السادسة عشرة، 
كمــا ان لدينا رؤية لدعــم برامج 
التدريــب التخصصي فــي مجال 
أمراض وســرطان الدم واألورام، 
باإلضافة إلى بناء قاعدة للمعلومات 
تخدم مجاالت البحوث والدراسات 
املتعلقة بأمراض الدم والسرطان، 
عــالوة على اخلدمات اإلكلينيكية 
والتدريبية وقاعدة البحوث تضع 
القواعد ليكون املستشــفى ضمن 
املراكز املشاركة في بروتوكوالت 
عــالج أمــراض الســرطان وهــو 
أساســي وضروري لتقدمي نتائج 
عالج أمراض الســرطان والعالج 
باخلاليا اجلذعية واحلصول على 

االعتماد العاملي. 
أما املشاريع اجلديدة التي نعمل 
على إنشائها ووفق توجيهات وزير 
الصحة خالل زيارته للمستشفى 
فهي اســتحداث خدمتــي العناية 
الفائقة ووحدة الطوارئ بالتعاون 
مع مجلس أقسام األطفال واألطفال 
اخلــدج حيــث إن املرضــى ممــن 
الكيمــاوي  يخضعــون للعــالج 
الفائقة  يحتاجون دخول العناية 
بني فترة وأخرى نتيجة ملضاعفات 
املــرض والعــالج الكيمــاوي، أما 
استقبال احلاالت الطارئة فهي وحدة 
تتبع قسم أمراض وسرطان الدم 
ولكــن أصبحت احلاجة ضرورية 
إلنشــاء وحدة للطــوارئ يديرها 
مختصــون الســتقبال احلــاالت 
الطارئــة املختلفــة وذلــك لرفــع 

مستوى السالمة للمرضى. 
للخدمــات  بالنســبة  أمــا 
املســاندة فلدينا توجه لتشــييد 
قســم للمختبرات الطبية وكذلك 
األشعة وذلك لتقدمي خدمات طبية 
تخصصية مساندة ومكملة لطبيعة 
املستشفى التخصصي، فاالعتماد 
علــى مختبــر عــام ومختبــرات 
تخصصيــة تتبــع املستشــفيات 
األخرى يقلل من كفاءة تقدمي اخلدمة 
التخصصية خاصــة فيما يتعلق 
باالجتماعــات املســتمرة متعددة 
التخصصــات التــي تقــوم عليها 
رعاية مرضى الســرطان وزراعة 
اخلاليا اجلذعية بشكل أساسي. 

زراعة النخاع
بعد جنــاح عمليات زراعــة القلب 
والكبــد فــي الكويــت، متى نرى 

عمليات زراعة النخاع؟
٭ نسير وفق خطة تدريجية في 
التحضير لعمليات زراعة اخلاليا 
اجلذعية أو النخــاع، والتحضير 
يتطلــب تعاونا وثيقا بني الفريق 
الطبي وهيئــة التمريض ووحدة 
حتضير العالج الكيمياوي وبنك 
الدم واملختبــرات ومنع العدوى، 
ونعمــل كفريــق لضمان ســالمة 
املريــض والزراعة وفق شــروط 

مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي لألطفال د.ميثم حسني  (عادل سالمة)الشيخ د. باسل الصباح وعصام الصقر يوزعان الهدايا على األطفال خالل زيارة الوزير إلى مستشفى البنك الوطني

أعلن مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي لألطفال د.ميثم حسني عن البدء في عمليات زراعة «اخلاليا اجلذعية» في أكتوبر املقبل باملستشفى، الفتا إلى أنه يتم حاليا برمجة «الروبوت» 
في وحدة اخلاليا اجلذعية متهيدا لتشغيله وربطه بأجهزة مراقبة املرضى. وكشف د.حسني في حوار خاص مع «األنباء» عن حتضير املستشفى للمؤمتر األول في املمارسات املثلى في اإلدارة 
الصحية للمستشفيات، مؤكدا توافق رؤية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في كثير من جوانبها مع رؤية املستشفى االستراتيجية فيما يتعلق باستعادة الثقة باخلدمات الصحية. وأشار 
إلى أن من ضمن املشاريع اجلديدة ملستشفى البنك الوطني استحداث خدمتي العناية الفائقة ووحدة الطوارئ بالتعاون مع مجلس أقسام األطفال واألطفال اخلدج، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

حوار: عبدالكريم العبداهللا

مدير املستشفى كشف أنه يحضّر ملؤمتره األول حتت عنوان «املمارسات املثلى في اإلدارة الصحية للمستشفيات»

د.ميثم حسني لـ «األنباء»: زراعة اخلاليا اجلذعية مبستشفى البنك الوطني في أكتوبر

شريك مجتمعي
أفاد د.حســني بأن بنك الكويت الوطني هو شريك 
مجتمعي استراتيجي وال يدخل ضمن املنظومة اإلدارية 
للمستشفى بل داعم لبرامج اإلدارة املتعلقة باملرضى حيث 
ان البنك قد تبنى استراتيجية دعم مرضى السرطان من 
األطفال، وذلك ببنائه املستشفى «املبنى األول» في عام 
١٩٩٦ وقام بتلبية احتياج املستشفى بعد تطور العالج 
واحلاجة ملساحات تخصصية بالتبرع لبناء املبنى اجلديد 

والذي مت في ٢٠١٣ وتشييد املبنى وتأثيثه.

اخلدمات األساسية
أكد مدير مستشفى البنك الوطني 
د.ميثم حســني أن إدارة املستشفى 
تعمل على توفير اخلدمات األساسية 
للمرضى مع تقليل اآلثار املترتبة على 
أي قرار مــن خالل تقدمي املقترحات 
للوزارة والعمل مع مؤسسات املجتمع 
املدني كصندوق إعانة املرضى ملساعدة 

املرضى.


