
خدمات للمعاقني 
و»البدون« 

وتكريم 
األوملبيني

لــفــت الــفــضــالــة إلــــى ان 
ــيــــع اعــــــضــــــاء نــــــادي  ــمــ »جــ
املــعــاقــن يــحــصــلــون على 
خــــدمــــات طــبــيــة مــخــفــضــة 
تصل إلى 50 في املئة من 
الـــــعـــــاج«، واضـــــــاف انــهــم 
ــاد  ــ ــيـ ــ ــلـــون فـــــي األعـ ــفـ ــتـ يـــحـ
مــــــع أطــــــفــــــال »الــــــــبــــــــدون«، 
ــرم املــســتــشــفــى ابــطــال  كــمــا كــ
الــــكــــويــــت األوملــــبــــيــــن، حــيــث 
الف   30 مبلغ  تخصيص  تــم 
دينار للبطل فهيد الديحاني 
الفًا لعبدالله الرشيدي،  و29 
للبطل  الفا  إلــى30  باالضافة 
ــا، الـــــــــــذي ســـيـــتـــم  ــ ــقــ ــ ــد نــ ــ ــمــ ــ احــ

تكريمه األسبوع املقبل«.

اتحاد 
للمستشفيات

ان  الـــــــفـــــــضـــــــالـــــــة  كـــــــشـــــــف 
ــة تــتــم  هـــنـــاك فـــكـــرة مـــطـــروحـ
ــري  ــ ــديـ ــ ــا بـــــــن مـ ــهــ ــتــ ــاقــــشــ ــنــ مــ
ــاء اتـــحـــاد  ــشــ املـــســـتـــفـــيـــات النــ
لــلــمــســتــشــفــيــات، مـــعـــربـــا فــي 
الوقت نفسه عن امله ان ترى 

النور قريبا.

جائزة 
املعلوماتية

قال الفضالة ان مستشفى 
ــة حــــصــــل أخـــــيـــــرًا عــلــى  ــبـ ــيـ طـ
ــــي جـــائـــزة  ــانــــي فـ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ املـ
ــالـــم الــعــلــي  ســـمـــو الـــشـــيـــخ سـ
املستوى  على  للمعلوماتية 
هــــذا  ان  واعــــتــــبــــر  ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
املـــركـــز دلـــيـــل عــلــى حــرصــهــم 
املراجعن  التواصل مع  على 
ـــــا مـــن  ـــــضــ واالســـــــــتـــــــــفـــــــــادة ايــ
الــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــة في 

تسويق الخدمات.

ــيــــس  ــرئــ ــــب الــ ــائــ ــ ــر نــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــمــ ــيــ فــ
التنفيذي في مستشفى طيبة راشد 
الفضالة بشدة، أن وزارة الصحة في 
واد  في  الخاصة  واملستشفيات  واد 
آخــر، نفى مــا أثير فــي شــأن احتمال 
ان يتم تاعب املستشفيات الخاص 
بــــكــــرت الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي الـــخـــاص 
باملتقاعدين، من اجل الحصول على 
امــــوال شــركــات الــتــأمــن، واصــفــا في 
بالشبه  العملية  هـــذه  نفسه  الــوقــت 
مــســتــحــيــلــة والــصــعــبــة وخــصــوصــا 
ــم ومـــتـــابـــعـــة  ــكـ فـــــي ظـــــل وجـــــــــود تـــحـ
كــامــلــة مــن قــبــل شــركــة الــتــأمــن التي 
تسعى بشكل طبيعي إلى تقليل كل 
الغير  والعاجية  الطبية  املصاريف 

ضرورية. 
وقال الفضالة في مؤتمر صحافي 
ــــس، لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى اهـــم  ــ امـ
مشاريع مستشفى طيبة املستقبلية، 
ان »99 فـــي املــئــة مــمــن يــثــيــرون مثل 
هـــذه املــعــلــومــات، لــيــســوا عــلــى درايـــة 
تامة بتفاصيل وبنود عقد التامن«، 
واضاف انه »من غير السهل التحايل 
عــلــى شــركــات الــتــأمــن بــهــذا الــشــكــل، 
حــيــث تــطــلــب مـــوافـــقـــات مــســبــقــة الي 
اجراء عاجي وطبي مكلف«، واشار 
إلى ان ارتفاع حجم بوليصة التامن 
ــا هــــو مــــتــــعــــارف عــلــيــه  ــمـ الـــصـــحـــي كـ
مرتبطة بشكل مباشر بعمر املريض، 
مــضــيــفــا أن وجــــود 74 اســتــثــنــاء في 
تـــأمـــن املــتــقــاعــديــن طــبــيــعــي فـــي كل 
بوليصات التأمن الصحي املتعارف 
عـــلـــيـــهـــا، الن املــــريــــض فــــي الــنــهــايــة 
الطبية  املنافع  آالف  على  سيحصل 

ايضا.
واعـــتـــبـــر الــفــضــالــة ان »تــأمــيــنــات 
قـــطـــاعـــات كــبــيــرة فـــي املــجــتــمــع، كما 
شهدته بعض الــدول الخليجية، أمر 
طــبــيــعــي ومـــطـــلـــوب، خــصــوصــا وان 
والخدمات  الرعاية  تقديم  مصاريف 
ــــرى ان  ــة، ويـ مــكــلــفــة جــــدا عــلــى الــــدولــ
ــرار الــــكــــويــــت فــــي نــمــوذجــهــا  ــمــ ــتــ اســ
الصحة  بقيام وزارة  املتمثل  الحالي 
نفس  وفــي  باملجان  تقديم خدماتها 
الـــــوقـــــت وجــــــــود قــــطــــاعــــن لـــلـــرعـــايـــة 
ــيــــة هــــمــــا الــــــعــــــام والـــــخـــــاص  الــــصــــحــ
مـــن متطلبات  تــتــواكــب  ال  اصــبــحــت 

املستقبل«.
ــة لــتــأمــن  ــ ــدولـ ــ ووصـــــــف تــــوجــــه الـ
فـــئـــة كـــبـــيـــرة مــــن املـــجـــتـــمـــع، اال وهـــي 
املــتــقــاعــدون »خــطــوة جــيــدة حتى لو 
كــانــت شــبــه مــتــاخــرة«، الفــتــا إلـــى ان 
»الخطوة ستتبعتها خطوات الحقة 
افــراد  بقية  الصحي  التامن  ليشمل 
املــجــتــمــع«، مــضــيــفــا »ولــــهــــذا اصــبــح 
الـــتـــوجـــة الـــيـــوم نــحــو تــوفــيــر تــأمــن 
صحي عام، بحيث يغطي املواطنن 
حسب دســتــور الــبــاد، امــا الــوافــدون 

ــات في  فــتــكــون الـــشـــركـــات واملـــؤســـسـ
توفير  عن  مسؤولة  الخاص  القطاع 

التامن الصحي للعاملن فيها«.
ــة إلــــــى بــعــض  ــالـ ــفـــضـ وتــــتــــطــــرق الـ
الــــــعــــــقــــــبــــــات الــــــــتــــــــي تـــــــــواجـــــــــه عـــمـــل 
اكد في  الخاصة، حيث  املستشفيات 
البداية انهم »في واد ووزارة الصحة 
في واد آخــر، خصوصا وان الصحة 
باعتباره جهة  الخاص  القطاع  ترى 
ــافـــســـة ولــــيــــس شـــريـــكـــا ومــكــمــا  ــنـ مـ
لــهــم فـــي الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة«، واعــتــبــر 
ــذه الــــرؤيــــة تــمــثــل اكـــبـــر عــائــق  ــ ان »هـ
في  يواجهونها  التي  العقبات  واول 
عملهم«، معتبرًا ان »تركيبة الصحة 
للخدمة  واملــقــدم  املــراقــب  باعتبارها 
اليــنــفــع ويــتــعــارض بــشــكــل كــبــيــر في 

تعاملها مع املستشفيات الخاصة«.
ــي نـــفـــس الــــســــيــــاق: »اذا  ــع فــ ــابــ وتــ
ــــورت املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة  ــطــ ــ تــ
فــهــذا يــعــنــي ان هــنــاك مــشــكــلــة ادارة 
فــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، ونعم 
وكثير  كبير  تــضــارب مصالح  هناك 
فــــي الـــــــــــوزارة، النـــــه اليـــمـــكـــن اعــتــبــار 
ان هــنــاك جــنــاحــن يــقــدمــان الــرعــايــة 
ــا جــنــاح  ــمـ الــصــحــيــة فـــي الــــبــــاد، وانـ
واحـــــــد مـــتـــكـــامـــل ومـــرتـــبـــط بــبــعــضــه 
التفتيش  لجان  قامت  ولــو  البعض، 
الـــتـــي تــتــبــع الــــــــوزارة والـــتـــي تكشف 
على املستشفيات الخاصة، بتطبيق 
عملها على القطاع الحكومي، لكانت 
مستشفيات الكويت هي االفضل في 

املنطقة«.
وقــال »بالرغم من وجــود تجاوب 
في بعض االحــيــان من قبل الصحة، 
اال انـــنـــا نــطــالــبــهــم مـــن خــــال اتــحــاد 
املهن االهلية مشاركتنا واخذ آرائنا 

ــكــــن لــاســف  ــعـــض االمــــــــــور، ولــ فــــي بـ
تأتي القرارات التي تؤثر علينا التي 
تؤخذ بعيدا عنا، ونحن في النهاية 
ــنـــظـــومـــة صـــحـــيـــة عــــامــــة وخـــاصـــة  مـ
واحدة لخدمة املجتمع الفرق بينا«، 
مـــضـــيـــفـــا »املــــنــــافــــســــة امـــــــر طــبــيــعــي 
ــا مـــطـــلـــوبـــة لـــضـــمـــان تــطــويــر  ــ ــمـ ــ ودائـ
الخدمة، ونتمنى ان تقل الرقابة التي 
ليس لها دخل بالخدمة الطبية وان 

تكون سوقًا حرة«.
واضاف »تم عمل دراسة بناء على 
اربــع  الــــوزارة قبل  ارقـــام احصائيات 
ســنــوات بــن املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
ــبـــن ان  ــادات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـ ــعــــيــ والــ
مــايــقــارب 50 فــي املــئــة مــن املراجعن 
تــــوزعــــوا بــــن الـــقـــطـــاعـــن، والــــســــؤال 
الــذي يطرح نفسه: ملــاذا 50 فــي املئة 
من املواطنن يدفعون من جيبوبهم 
ــة ويــــلــــجــــأون إلــــــى الـــقـــطـــاع  الــــخــــاصــ

الخاص؟«.
ان »استقطاب املستشفيات  وذكر 
الخاصة لاطباء الوافدين والزائرين 
صعب جدا، بسبب االجراءات املعقدة 
الــتــراخــيــص  ادارة  تــنــتــهــجــهــا  الـــتـــي 
ــــؤالء  ــاب هـ ــطـ ــتـــقـ ــة، ومـــــــدة اسـ ــبـــيـ ــطـ الـ
ــر وتـــتـــم  ــهــ االطـــــبـــــاء تـــســـتـــغـــرق 6 اشــ
وليس  املزاجية  وفــق  عليهم  املوافقة 
عن طريق االطر العلمية، ويتم ايضا 
انــــــــزال املـــســـتـــوى الـــعـــلـــمـــي والـــطـــبـــي 

لترخيص الطبيب«.
ــه بـــالـــرغـــم مـــن الــتــوســعــة  ورأى انــ
املستشفيات  بــعــض  تــشــهــدهــا  الــتــي 
ــة بـــــاالضـــــافـــــة إلــــــــى وجــــــود  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــبــــاد  مـــســـتـــشـــفـــى جـــــابـــــر، التــــــــــزال الــ
بحاجة إلى أسرة اضافية تغطي كل 

افراد املجتمع.

وحـــــــــــــول امـــــكـــــانـــــيـــــة اســــتــــيــــعــــاب 
آالف   107 الـــخـــاصـــة  املـــســـتـــشـــفـــيـــات 
مشترك من املتقاعدين، قال الفضالة 
ان »شركة البترول على سبيل املثال 
أمـــنـــت قــبــل خــمــس ســـنـــوات 60 الــف 
مــــوظــــف مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع 
املستشفيات  واســتــطــاعــت  الــنــفــطــي، 
االعــداد بكل  تلك  الخاصة استيعاب 
سهولة ويسر ومن دون اي مشاكل«، 
مضيفا »حاليا نحن نستقبل الكثير 
وهم  عــام  بشكل  املتقاعدين  فئة  مــن 
الجديدة  بالفئة  ليسوا  النهاية  فــي 
الـــــتـــــي ســــتــــدخــــل فـــــجـــــأة عــــلــــى هــــذا 

القطاع«.
الكويت حاليا  ان »فــي  إلــى  ولفت 
 7 ــا  ــهــ ــنــ مــ خـــــــاصـــــــًا،  مـــســـتـــشـــفـــى   12
شــهــادات  على  حاصلة  مستشفيات 
اعتراف دولي في شهادات الخبرة«، 
واضــــــــاف نـــحـــن نــتــمــنــي ان تــفــرض 
املــســتــشــفــيــات  عـــلـــى  الـــصـــحـــة  وزارة 
الـــخـــاصـــة الـــحـــصـــول عــلــى شـــهـــادات 
ــــي تــطــبــيــق  ــدولــــيــــة فـ االعـــــتـــــرافـــــات الــ
فــي مجال  الــدولــيــة  الــجــودة  معايير 
ــــى ان  ــًا إلـ ــتـ الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة، الفـ
»طــيــبــة اول مــســتــشــفــي فـــي الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص يـــحـــصـــل عــــلــــى االعـــــتـــــراف 
التي  االميركي مقارنة مع نظيراتها 

حصلت على االعتراف الكندي«.
وعــــــن عــــــدم قــــــــدرة املــســتــشــفــيــات 
الخاصة على عــاج بعض االمــراض 
ــديـــن، وصـــف  ــاعـ ــقـ ــتـ الــــتــــي تـــصـــيـــب املـ
املعلومات  هــذه  البداية  في  الفضالة 
»مستشفيات  ان  ــد  واكــ دقــيــقــة،  غــيــر 
ــورة جــــدا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــاع الــــــخــــــاص مـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
وتـــنـــافـــس وتـــضـــاهـــي مــســتــشــفــيــات 
ــوادر  وزارة الــصــحــة، مـــن اجـــهـــزة وكــ

طبية ومــن جــودة الــخــدمــات ايضا«، 
ولفت ان هذه املستشفيات »تستقبل 
حــالــيــا جميع الــحــاالت والــجــراحــات 
مالم  والقلب  االعــصــاب  مثل  املعقدة 
يــتــم مــنــعــهــا مـــن قــبــل الـــصـــحـــة، مثل 
جراحات امراض السرطان من خال 

القانون«.
وجـــــدد تـــاكـــيـــده ان املــســتــشــفــيــات 
الــــخــــاص قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال كــل 
انواع الحاالت مهما كانت صعوبتها 
وحاالتها، ودخول شريحة كبيرة في 
القطاع  الخاص سيدفع هذا  القطاع 
ــتـــطـــور بـــشـــكـــل اكــــبــــر مـــمـــا عــلــيــه،  ــلـ لـ
وانــه حاليا قطاع متمكن  خصوصا 
جــدا وقـــادر على تقديم رعــايــة طبية 

وصحية ممتازة.
استقبال  المــكــانــيــة  بالنسبة  امـــا 
املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة لــلــمــرضــى 
بـــدال مــن ارســالــهــم إلـــى الـــخـــارج، قــال 
الــفــضــالــة »انــهــم كــانــوا مــنــذ ســنــوات 
الــصــحــة  وزارة  يـــطـــالـــبـــون  ــلـــة  ــويـ طـ
ــا يـــســـمـــى )الــــــعــــــاج فــي  ــ بـــتـــوفـــيـــر مــ
ــرف املـــايـــن  ــ ــدال مــــن صــ ــ ــل( بــ ــ ــداخــ ــ الــ
مـــن الــدنــانــيــر خــــارج الـــبـــاد، والــــذي 
سياسية«،  الغــراض  لاسف  استغل 
تــوزيــع  »الــصــحــة تستطيع  ــاف  واضــ
الـــحـــاالت عــلــى بــعــض املــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة«، مــشــددا فــي الــوقــت نفسه 
رقابة  ان تكون هناك  على »ضـــرورة 
من قبل الصحة وان تضع معاييرها 
الــــازمــــة لـــضـــمـــان تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

الطبية الازمة«.
العلمية  الدراسات  »اثبتت  وتابع 
ان املــريــض فــي جــو قــريــب مــنــه اهله 
واســرتــه، تكون نتائج العاج افضل 
ــكــــون مـــغـــتـــربـــًا، وفـــي  ــن ان يــ ــ جــــــدا مـ

ــرار االبــتــعــاث لــلــعــاج في  الــنــهــايــة قــ
الــخــارج هو بيد الصحة وليس بيد 
الــوقــت نفسه  فــي  املـــريـــض«، مطالبا 
ان يتم »فتح املجال للقطاع الخاص 
الــذي يمتلك كل االمكانات بان يقوم 
ــــاج املـــواطـــنـــن داخــــل  بـــــــدوره فــــي عـ

الباد بدال من العاج في الخارج«.
وعـــن اهـــم املــشــاريــع الــتــي تميزت 
ــام  ــعــ ــــي الــ ــا مـــســـتـــشـــفـــي طـــيـــبـــة فــ ــهــ بــ
الــــجــــاري، كــشــف ان املــســتــشــفــى قــام 
استراتيجية  باتباع   2015 عــام  منذ 
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــالــ جــــــديــــــدة تـــتـــمـــثـــل بــ
الكوادر الطبية املتخصصة وتطوير 
االجهزة واملعدات والتقنيات الطبيةـ 
ــاء املـــبـــانـــي  ــ ــشــ ــ وايـــــضـــــا تـــطـــويـــر وانــ
السابقة بمقدار 100 في املئة، والتي 
الربع  فــي  منها  االنتهاء  املتوقع  مــن 

الثاني من العام القادم.
ــم مـــايـــمـــيـــز الـــخـــدمـــات  ــ وحـــــــول اهــ
الفضالة  قــال  »طيبة«،  يقدمها  التي 
»اهـــم شــي هــي الـــجـــودة، الن شــهــادة 
االعــتــمــاد األمــيــركــيــة لــيــســت شــهــادة 
يــتــم  ــيــــار  ــعــ مــ  1300 وانــــــمــــــا  تـــعـــلـــق 
تطبيقها على ارض الواقع، واهتمام 
االول  االهـــتـــمـــام  هـــو  الــعــلــيــا  االدارة 
واالخــيــر بــســامــة املــرضــي وتطبيق 
هــــذه املـــعـــايـــيـــر«، مــضــيــفــا »صــحــيــح 
نحن جهة ربحية، ولكن نحن نؤمن 
الصحيحة  والـــرعـــايـــة  الـــجـــودة  ــان  بــ
للمريض هي من تعطينا االرباح في 

آخر السنة وليس العكس«.
وعن الجديد الذي سيتم ادخاله 
في منظومة املستشفى املستقبلية، 
لتجديد  حاليا  يسعون  انهم  اشــار 
ــغـــرف الــعــمــلــيــات  ــل لـ ــامـ وتـــطـــويـــر كـ
ــقـــديـــم تــقــنــيــة  ــا تـ والــــتــــي مــــن اهـــمـــهـ
تعتبر  الصحي  القطاع  في  جديدة 
االولـــــــى فــــي الــــبــــادـ والــــتــــي تــســمــى 
ــال  وقــ  .hybrid operated theater
»هذه الغرفة ستحوي كل التقنيات 
ــــورة فـــــي مــــجــــال الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــطـ ــتـ ــ املـ
ــه مــن  ــ ــ ــى انـ ــ ــ ــة«، الفــــتــــا إلـ ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ الـ
الغرف  هــذه  افتتاح  يتم  ان  املتوقع 

خال الشهرين القادمن.

نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة أكد استحالة تالعب املستشفيات الخاصة بكرت تأمني املتقاعدين

|   كتب حمد العازمي   |

راشد الفضالة: »الصحة« ترى القطاع الخاص جهة منافسة 
وليس شريكًا لها في الرعاية الطبية

ملاذا يدفع 50 في املئة
 من املواطنني 

من جيوبهم ويلجأون
 إلى القطاع الخاص؟

شهادة االعتماد األميركية
 ليست شهادة تعلق

 وإنما 1300 معيار جودة
 تطبق على أرض الواقع 

»الصحة«  في واٍد 
 واملستشفيات الخاصة 

في واٍد آخر

لو عممت »الصحة«
 ما تطبقه علينا

 في املستشفيات 
الحكومية

 لكانت األفضل إقليميًا

»طيبة« أول مستشفى 
خاص

 حاز االعتراف األميركي
 مقارنة مع نظرائه

 التي نالت االعتراف 
الكندي
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