
افتتح مستشفى بنك الكويت 
الــوطــنــي الــتــخــصــصــي لــألطــفــال 
الــــمــــؤتــــمــــر األول لـــلـــمـــمـــارســـات 
النموذجية في إدارة المؤسسات 
الــصــحــيــة بــعــنــوان «الــقــيــم تــقــود 
الــمــؤســســة الــصــحــيــة» بالتعاون 
مــع مــجــمــوعــة الـــمـــوارد البشرية 
فـــي الــبــنــك، وتـــمـــت اســتــضــافــتــه، 
ــــــدة الـــــعـــــالج  يـــــومـــــيـــــن، فـــــــي وحـــــ
بــالــخــاليــا الــجــذعــيــة فـــي منطقة 
الــصــبــاح الــطــبــيــة التخصصية، 
بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
جمعية الــهــالل األحــمــر د. هــالل 
الساير ومدير المستشفى د. ميثم 
حسين، والمدير العام لمجموعة 
الموارد البشرية في البنك عماد 

العبالني.
ويــــعــــد مـــؤتـــمـــر «الـــقـــيـــم تــقــود 
المؤسسة الصحية» مبادرة غير 
مــســبــوقــة عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع 
الصحي في الكويت لدمج «أفضل 
الــمــمــارســات فـــي إدارة الــرعــايــة 
الــصــحــيــة» وهــــو مـــوجـــه لجميع 
الــعــامــلــيــن مـــن الـــكـــوادر اإلداريـــــة 
ــــي مـــســـتـــشـــفـــى بــنــك  ــة فــ ــيــ ــنــ ــفــ والــ

الكويت الوطني. 
ويـــهـــدف الــمــؤتــمــر إلـــى زيـــادة 
وعي القادة وكبار موظفي اإلدارة 
حول المهارات واألدوات المتاحة 
لتحقيق أفضل الممارسات في 
إدارة الرعاية الصحية، من خالل 
ثــوابــت أســاســيــة وأدوات فعالة 
قوامها التعاون وجودة الخدمة 
والــتــمــيــز فــي الــرعــايــة والــتــركــيــز 

على األسرة.
ــتـــتـــاح الـــمـــؤتـــمـــر، قـــال  ــــي افـ وفـ
د. حــســيــن، «إن الــمــؤتــمــر يحقق 
قفزة نوعية على صعيد الجودة 
وتطوير الخدمة في المستشفى، 
 فــــي مــحــل 

ً
ــا ــيـ ــالـ مـــمـــا يــضــعــنــا حـ

تنافس مع المؤسسات العالمية 
الــــمــــمــــيــــزة بـــمـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة 
ــال الـــخـــدمـــة  ــجــ ــــي مــ ــيـــة فـ ــالـــمـ الـــعـ

الطبية».
وأضاف د. حسين، أن المؤتمر 
يركز على زيــادة وعي اإلداريين 

تجاه المهارات واألدوات المتاحة 
لتحقيق أفضل الممارسات في 
إدارة الرعاية الصحية، من خالل 
أدوات فــعــالــة أســاســهــا الــتــعــاون 
ــدمـــة والـــتـــمـــيـــز فــي  وجـــــــودة الـــخـ

الرعاية والتركيز على األسرة.
وأشاد بما يقدمه بنك الكويت 
الوطني من دعم ومساندة لعالج 
 أن هذه 

ً
السرطان لألطفال، مؤكدا

الجهود والمبادرات والمساعي 
حــقــقــت نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، لــيــس 
فقط على صعيد حياة المرضى، 
 على ذويــهــم و الفريق 

ً
بــل أيــضــا

العامل في المستشفى على حد 
سواء.

جودة العمل

ــال الــعــبــالنــي،  مـــن نــاحــيــتــه، قــ
إن هذه المبادرة غير المسبوقة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
في الكويت، خطوة تؤكد جودة 
الــعــمــل، الــــذي يـــؤديـــه مستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي 
مــة عالجاته  فيما يتعلق بــمــواء
المتطورة مع المعايير الحديثة 
ــلـــرعـــايـــة والـــــجـــــودة فــــي خــدمــة  لـ

المريض وأسرته.
وأعـــرب العبالني عــن اعــتــزازه 
ــــوارد  ــمـ ــ بـــمـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة الـ
ــذا الــمــؤتــمــر، إذ  الــبــشــريــة فـــي هــ
قـــدمـــت لــلــحــاضــريــن ورش عمل 
تتعلق بأهمية التواصل والتركيز 
ــه، «كــمــا  ــرتـــ ــمـــريـــض وأســـ عـــلـــى الـ
قــدمــنــا حــلــقــة نــقــاشــيــة تــنــاولــت 
ــل وكـــيـــفـــيـــة  ــمــ ــعــ ــا لـــــــدى الــ ــ ــــرضــ الــ
إدارة الــوقــت وتــحــديــد وتحقيق 
األهـــــداف الــوظــيــفــيــة بــاعــتــبــارهــا 
أبرز المعايير لضمان الجودة في 
الــرعــايــة والــخــدمــة وهــي معايير 
تعكس الجودة التي يتمتع بها 
بنك الكويت الوطني كمؤسسة 
مــالــيــة تتميز بــجــودة خدماتها 
وتركيزها على العميل في المقام 

األول».
بــــــدورهــــــا، أعـــــربـــــت مـــســـاعـــدة 
ــام إلدارة الــعــالقــات  ــعـ الـــمـــديـــر الـ
العامة في بنك الكويت الوطني 
مــنــال الــمــطــر عــن فــخــرهــا بفريق 
ــك الـــكـــويـــت  ــنـ ــل مــســتــشــفــى بـ ــمـ عـ
الوطني بقيادة د. ميثم حسين، 
وبــالــدور االحــتــرافــي الـــذي يقوم 
بــــه الـــفـــريـــق لـــمـــجـــاراة ومـــواكـــبـــة 
أحدث الخدمات والمتطلبات على 

مستوى الرعاية الصحية.
ولفتت المطر إلى أن مستوى 
ــالـــمـــي ومــــحــــاوره  ــعـ ــمـــر الـ ــمـــؤتـ الـ
الــشــامــلــة والــمــتــقــدمــة بنظرتها 
يعكسان المستوى التطويري، 
الـــذي يــوفــره المستشفى ومــدى 
حرصه على المحافظة على هذا 
االرتــقــاء بأولوياتها الــتــي تركز 
 على الطفل وأسرته.

ً
أوال وأخيرا

وأشـــارت إلــى أن بنك الكويت 
الـــــــوطـــــــنـــــــي يـــــعـــــتـــــز بـــــمـــــشـــــروع 
 إلــى 

ً
مــســتــشــفــاه، ويــتــطــلــع قـــدمـــا

ــم وحـــدة  الــمــضــي بــمــواصــلــة دعــ
زراعــة الخاليا الجذعية بموازاة 
االستثمار بالجودة في الخدمة 
والرعاية الصحية وفــق معايير 
الــجــودة الــتــي لطالما تمّيز بها 
بنك الكويت الوطني كمؤسسة 
مالية رائدة في الكويت والمنطقة.

ــلـــقـــات  وتــــخــــلــــل الــــمــــؤتــــمــــر حـ
ــة بـــــمـــــشـــــاركـــــة أطـــــبـــــاء  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــيـــــن عــــالــــمــــيــــيــــن 
ــم فــي  ــيــ ــقــ ــيـــة دمـــــــج الــ ــفـ ــيـ حـــــــول كـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــســيــاســات 

الممارسات اليومية للمستشفى. 
وشــــــــــارك فـــــي هـــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر 
د. جــــــــونــــــــاس نـــــوردكـــــويـــــســـــت 
ــــذي نـــاقـــش قــيــم  ــد، الــ مــــن الـــســـويـ
الـــمـــســـتـــشـــفـــى والـــــرعـــــايـــــة، الـــتـــي 
تتمحور حول األســرة والتعاون 
والعمل الجماعي والتميز ومدى 
أثــــر ذلــــك عــلــى تــجــربــة الــمــريــض 

وعائلته. 
ــيـــري  ــدكـــــتـــــور جـ ــا قــــــــدم الـــ ــمــ كــ
ــة حــول  ــ مـــانـــيـــات مـــن كـــنـــدا دراســ
ــيــــاجــــات  ــتــ كـــيـــفـــيـــة تــــطــــويــــر االحــ
والبرامج التعليمية والتدريبية 
فـــي الــمــســتــشــفــى بــمــا يـــعـــزز من 

خبرة العاملين وكفاءتهم.

ــاقــــش  عــــــــــــالوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، نــ
ــن مــعــهــد  ــه عــــلــــي، مـــ د. عـــبـــد الــــلــ
الــكــويــت الخــتــصــاصــات الطبية، 
كيفية توفير بيئة تدعم تدريب 
أخصائيين في الرعاية الصحية 

في المستشفيات.

حياة الطفل

ــرة  ــاه الــطــفــل واألســ بــمــا أن رفــ
جزء من الرعاية المتكاملة التي 
يوفرها مستشفى بنك الكويت 
الــوطــنــي لـــألطـــفـــال، اســتــعــرضــت 
اخــتــصــاصــيــة حـــيـــاة الــطــفــل في 
ــة  ــايـ ــرعـ ــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ

 KACCH األطفال في المستشفيات
ســتــيــفــانــي هــوبــكــنــســون، كيفية 
دمــــج الـــرعـــايـــة الــمــتــمــركــزة حــول 
األســـرة ضمن رؤيـــة المستشفى 

ورعاية المرضى. 
ــيـــة  ــتـــصـــاصـ ــــت االخـ ــامـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
 KACCH ــــن ــة ســـاجـــيـــت مـ ــ ــاديـ ــ هـ
بـــاطـــالع الــمــشــاركــيــن عــلــى دور 
«خــدمــة حــيــاة الطفل CLS» أثناء 
رعــــــايــــــة األطـــــــفـــــــال الـــمـــصـــابـــيـــن 

بالسرطان واألمراض المزمنة.

مستشفى «الوطني» التخصصي لألطفال ينافس المؤسسات العالمية 
حسين: نتائج إيجابية لمؤتمر «الممارسات النموذجية» على المرضى وذويهم والفريق العامل
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هالل الساير وميثم حسين وعماد العبالني ومنال المطر وآخرون خالل افتتاح المؤتمر

العبالني والمطر مع فريق الوطني المشارك في المؤتمر

تعتبر السالمة والجودة أهداف استراتيجية في مستشفى بنك 
الكويت الوطني التخصصي لألطفال، وانعكس ذلك في المؤتمر 
الذي قدم ثالث جلسات حول مبادرات الجودة في مكان العمل. 
كما أطلع كل من د. هيثم عبدالعزيز من قسم السالمة ود. هناء 
الغانم من قسم المؤشرات المشاركين على استخدام مبادرات 
السالمة والجودة في الممارسة اليومية بمشاركة نوعية من قبل 

إدارة الجودة واالعتماد.
ويعتبر هذا المؤتمر األول من نوعه لمستشفى تحت إشراف 
وزارة الصحة في الكويت، وشمل تدريب جميع الموظفين على 

أيدي اختصاصيين وأطباء عالميين من كندا ومملكة السويد.
وستقدم إدارة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني خمسة 
برامج تدريب ضمن المؤتمر تتمحور حول التواصل مع المرضى 

وإدارة الوقت وكيفية تحديد وتحقيق األهداف.
يذكر أن بنك الكويت الوطني ووزارة الصحة العامة قد افتتحا 
«وحدة العالج بالخاليا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت 
الوطني التخصصي لعالج الــســرطــان لــدى األطــفــال فــي يونيو 
الماضي في منطقة الصباح الطبية التخصصية، وهو المشروع 
األول من نوعه في الكويت المخصص لزراعة النخاع لألطفال 
، في مبادرة هي األضخم على مستوى القطاع 

ً
تحت سن الـ 16 عاما

الخاص المحلي وتأتي في إطار مشروع توسعة مستشفى بنك 
الكويت التخصصي لألطفال.

المريض... أولويةأهداف استراتيجية
اســتــضــاف الــمــؤتــمــر ورش 
عمل قدمتها مجموعة الموارد 
الــــبــــشــــريــــة فـــــي بــــنــــك الـــكـــويـــت 
الــوطــنــي استهدفت العاملين 
ــي الــــخــــطــــوط األمــــامــــيــــة فــي  ــ فـ
الــــمــــســــتــــشــــفــــى ســـــــــــــواًء كــــانــــت 
مهامهم ومسؤولياتهم إدارية 
أو ســريــريــة، مــع التركيز على 
التواصل المرتكز على األسرة 
ــــت والــتــخــطــيــط  ــــوقـ وإدارة الـ

الوظيفي ورضا العاملين.
وأتـــــــــاحـــــــــت ورش الــــعــــمــــل 
ــذه لــلــمــشــاركــيــن اســـتـــخـــدام  ــ هـ
استراتيجيات وأدوات مختلفة 

لتكون مرّكزة على المريض مع 
الحفاظ على رضاهم الوظيفي. 
وركــزت الــورش على التعريف 
ــز عــلــى  ــكــ ــرتــ ــمــ بــــالــــتــــواصــــل الــ
األسرة وأثره في جعل الجميع 
ـــة  ــراحــ ــ ــة والـ ــقـ ــثـ ــالـ ــرون بـ ــعــ ــشــ يــ
واألمـــــــــان، كـــمـــا ســلــطــت ورش 
العمل الضوء على أهمية اتباع 
الــمــوظــف لــلــقــواعــد الــبــســيــطــة 
لسلوك األعــمــال والــمــكــون من 
ثــالثــة عناصر وهــي التهذيب 

والسرعة والتخصيص.

ورش عمل 
مجموعة 

الموارد البشرية 
ركزت على 

الخدمة والرعاية 
الصحية 
 
ً
انسجاما

مع معايير 
المستشفى

العبالني

البنك ملتزم 
بدعم مشروع 

وحدة زراعة 
الخاليا الجذعية 

واالستثمار 
بجودة الخدمة 

والرعاية 
الصحية التي 

تميزه
المطر د. جيري مانيات خالل محاضرتهنوردكويست يشرح أثر العمل الجماعي على المريض وعائلتهميثم حسين يلقي كلمته

يعد مؤتمر الممارسات 
النموذجية الذي افتتحه 

مستشفى الوطني األول من 
نوعه في الكويت بمشاركة 

 اختصاصيين عالميين من 
السويد وكندا.
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