
اقتصاد10 alwasat.com.kw

خالل افتتاح مؤمتر »القيم تقود املؤسسة الصحية« أعماله: 

»الوطني التخصصي« في مصاف املؤسسات الطبية العاملية 
مبعايير اجلودة في خدمة الطفل واألسرة 

اف��ت��ت��ح م��س��ت��ش��ف��ى ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني التخصصي لألطفال املؤمتر 
األول للممارسات النموذجية في إدارة 
املؤسسات الصحية “القيم تقود املؤسسة 
الصحية” بالتعاون مع مجموعة املوارد 
البشرية في بنك الكويت الوطني والذي 
يستمر ملدة يومني ومتت استضافته في 
وحدة العالج باخلاليا اجلذعية في منطقة 
الصباح الطبية التخصصية، وقد حضر 
االف��ت��ت��اح رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الدكتور هالل الساير ومدير 
مستشفى بنك الكويت الوطني الدكتور/ 
ميثم حسني، و مدير عام مجموعة املوارد 
البشرية في بنك الكويت الوطني السيد/ 

عماد العبالني.
ويعد مؤمتر “القيم تقود املؤسسة 
الصحية” م��ب��ادرة غير مسبوقة على 
مستوى ال��ق��ط��اع الصحي ف��ي الكويت 
لدمج “أفضل املمارسات في إدارة الرعاية 
الصحية” وه��و موجه جلميع العاملني 
من الكوادر اإلدارية والفنية في مستشفى 
بنك الكويت الوطني. ويهدف املؤمتر إلى 
زيادة وعي القادة وكبار موظفي اإلدارة 
حول املهارات واألدوات املتاحة لتحقيق 
أف��ض��ل امل��م��ارس��ات ف��ي إدارة الرعاية 
الصحية، وذلك من خالل ثوابت أساسية 
وأدوات فعالة قوامها التعاون وجودة 
اخلدمة والتميز في الرعاية والتركيز على 

األسرة.
وفي افتتاح املؤمتر، قال مدير مستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي لألطفال 
الدكتور ميثم حسني “إن املؤمتر يحقق 
قفزة نوعية على صعيد اجلودة وتطوير 
اخل��دم��ة ف��ي املستشفى وه��و م��ا يضعنا 
ال��ي��وم ف��ي محل تنافس م��ع املؤسسات 
العاملية املميزة مبعايير اجلودة العاملية 

في مجال اخلدمة الطبية«. 
واع��ت��ب��ر د. حسني أن امل��ؤمت��ر يركز 
على زيادة وعي اإلداري��ني جتاه املهارات 
واألدوات امل��ت��اح��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أف��ض��ل 
املمارسات في إدارة الرعاية الصحية، 
وذل��ك م��ن خ��الل أدوات فعالة أساسها 
ال��ت��ع��اون وج���ودة اخل��دم��ة والتميز في 

الرعاية والتركيز على األسرة.
كما أش��اد مدير املستشفى مبا يقدمه 
بنك الكويت الوطني من دعم ومساندة 
لعالج السرطان لألطفال، مؤكداً أن هذه 
اجلهود وامل��ب��ادرات واملساعي قد حققت 

نتائج إيجابية ليس فقط على صعيد 
حياة املرضى وإمن��ا أيضاً على ذويهم 
وعلى الفريق العامل في املستشفى على 

حد سواء.

جودة العمل
وب����دوره، علق م��دي��ر ع��ام مجموعة 
املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني 
السيد/ عماد العبالني على هذه املبادرة 
غير املسبوقة على مستوى القطاع الطبي 
في الكويت، معتبراً بأنها خطوة تؤكد 
على جودة العمل الذي تقوم به مستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي فيما 
يتعلق مبواءمة عالجاتها املتطورة مع 
املعايير احلديثة للرعاية واجل��ودة في 
خدمة املريض وأسرته.وأعرب العبالني 
عن اع��ت��زازه مبشاركة مجموعة امل��وارد 
البشرية ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر، حيث قدمت 

للحاضرين ورش عمل تتعلق بأهمية 
التواصل والتركيز على املريض وأسرته 
كما قدمنا حلقة نقاشية تناولت الرضا 
لدى العمل وكيفية إدارة الوقت وحتديد 
وحتقيق األه��داف الوظيفية باعتبارها 
أبرز املعايير لضمان اجلودة في الرعاية 
واخل��دم��ة وه��ي معايير تعكس اجل��ودة 
التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني 
كمؤسسة مالية تتميز بجودة خدماتها 

وتركيزها على العميل في املقام األول.
وب��دوره��ا، أعربت مساعد مدير عام 
إدارة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني منال فيصل املطر ع��ن فخرها 
ب��ف��ري��ق ع��م��ل مستشفى ب��ن��ك الكويت 
الوطني بقيادة الدكتور ميثم حسني مدير 
مستشفى بنك الكويت الوطني وبالدور 
االح��ت��راف��ي ال���ذي ي��ق��وم��ون ب��ه مل��ج��اراة 
ومواكبة أحدث اخلدمات واملتطلبات على 
مستوى الرعاية الصحية، الفتة إلى أن 

مستوى املؤمتر العاملي ومحاوره الشاملة 
واملتقدمة بنظرتها يعكسان املستوى 
التطويري الذي توفره املستشفى ومدى 
حرصها على احملافظة على هذا االرتقاء 
بأولوياتها التي تركز أوال وأخيراً على 
الطفل وأسرته.وأشارت املطر إلى أن بنك 
الكويت الوطني يعتز مبشروع مستشفى 
بنك الكويت الوطني ويتطلع قدماً إلى 
املضي مبواصلة دعم وحدة زراعة اخلاليا 
اجلذعية مبوازاة االستثمار باجلودة في 
اخلدمة والرعاية الصحية وفق معايير 
اجلودة التي لطاملا متّيز بها بنك الكويت 
الوطني كمؤسسة مالية رائدة في الكويت 

واملنطقة.
وت��خ��ل��ل امل���ؤمت���ر ح��ل��ق��ات نقاشية 
مبشاركة أطباء أخصائيني عامليني حول 
كيفية دم��ج القيم ف��ي االستراتيجيات 
وال��س��ي��اس��ات امل���م���ارس���ات ال��ي��وم��ي��ة 
للمستشفى. وق��د ش��ارك في ه��ذا املؤمتر 

الدكتور جوناس نوردكويست من السويد 
وال��ذي ناقش قيم املستشفى والرعاية 
التي تتمحور ح��ول األس���رة والتعاون 
والعمل اجلماعي والتميز ومدى أثر ذلك 
على جتربة املريض وعائلته. كما قدم 
الدكتور جيري مانيات من كندا دراسة 
حول كيفية تطوير االحتياجات والبرامج 
التعليمية والتدريبية في املستشفى مبا 
يعزز من خبرة العاملني وكفاءتهم. عالوة 
على ذلك، ناقش الدكتور عبد الله علي، 
من معهد الكويت الختصاصات الطبية، 
كيفية توفير بيئة تدعم تدريب أخصائيني 

في الرعاية الصحية في املستشفيات.

حياة الطفل ركن أساسي للرعاية
مبا أن رف��اه الطفل واألس��رة ج��زء من 
الرعاية املتكاملة التي توفرها مستشفى 
بنك الكويت الوطني لألطفال، استعرضت 

اختصاصية حياة الطفل في اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في املستشفيات 
KACCH ستيفاني هوبكنسون، كيفية 
دم��ج ال��رع��اي��ة املتمركزة ح��ول األس��رة 
ضمن رؤية املستشفى ورعاية املرضى. 
كما قامت االخصائية هادية ساجيت من 
KACCH باطالع املشاركني على دور 
“خدمة حياة الطفل CLS« أثناء رعاية 
األطفال املصابني بالسرطان واألم��راض 

املزمنة.

املريض أولويتنا
باإلضافة إلى ذلك، استضاف املؤمتر 
ورش ع��م��ل قدمتها مجموعة امل���وارد 
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي 
استهدفت العاملني في اخلطوط األمامية 
ف��ي املستشفى س����واًء ك��ان��ت مهامهم 
ومسؤولياتهم إداري��ة أو سريرية، مع 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��واص��ل امل��رت��ك��ز على 

األس����رة وإدارة ال��وق��ت والتخطيط 
ال��وظ��ي��ف��ي ورض���ا ال��ع��ام��ل��ني. وات��اح��ت 
ورش العمل ه��ذه للمشاركني استخدام 
استراتيجيات وأدوات مختلفة لتكون 
م��رّك��زة على امل��ري��ض م��ع احل��ف��اظ على 
رضاهم الوظيفي. وقد ركزت الورش على 
التعريف بالتواصل املرتكز على األسرة 
وأثره في جعل اجلميع يشعرون بالثقة 
والراحة واألمان. كما سلطت ورش العمل 
اهمية اتباع املوظف للقواعد البسيطة 
لسلوك األعمال واملكون من ثالثة عناصر 

وهي التهذيب والسرعة والتخصيص.

مبادرات سالمة املرضى واجلودة
تعتبر السالمة واجل��ودة هي أه��داف 
استراتيجية في مستشفى بنك الكويت 
الوطني التخصصي لألطفال، وقد انعكس 
ذلك في املؤمتر ال��ذي قدم ثالث جلسات 
حول مبادرات اجل��ودة في مكان العمل. 
كما قدم كل من الدكتور هيثم عبد العزيز 
من قسم السالمة والدكتورة هناء الغامن 
من قسم املؤشرات باطالع املشاركني على 
استخدام مبادرات السالمة واجلودة في 
املمارسة اليومية مبشاركة نوعية من قبل 

إدارة اجلودة واالعتماد.
ويعتبر ه��ذا املؤمتر األول من نوعه 
ملستشفى حتت إشراف وزارة الصحة في 
الكويت، وشمل تدريب جميع املوظفني 
على اي��دي اخصائيني وأط��ب��اء عامليني 
من كندا ومملكة السويد. كما شاركت 
إدارة امل��وارد البشرية في بنك الكويت 
الوطني ستقدم خمسة برامج تدريبية 
ضمن امل��ؤمت��ر تتمحور ح��ول التواصل 
مع املرضى وإدارة الوقت وكيفية حتديد 

وحتقيق األهداف.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني ووزارة 
الصحة العامة قد افتتحا “وحدة العالج 
باخلاليا اجلذعية” التابعة ملستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي لعالج 
السرطان لدى األطفال في يونيو املاضي 
في منطقة الصباح الطبية التخصصية، 
وهو املشروع األول من نوعه في الكويت 
املخصص لزراعة النخاع لألطفال دون 
سن الستة عشر عاماً وذل��ك في مبادرة 
هي األضخم على مستوى القطاع اخلاص 
احمللي وتأتي في إط��ار مشروع توسعة 
مستشفى ب��ن��ك ال��ك��وي��ت التخصصي 

لألطفال.

امل����س����ت����ش����ف����ى  ف��������ي  ال������ع������ام������ل  ول������ل������ف������ري������ق  ل������ذوي������ه������م  وإمن�������������ا  امل��������رض��������ى  ح�������ي�������اة  ص�����ع�����ي�����د  ع������ل������ى  ف������ق������ط  ل������ي������س  اي������ج������اب������ي������ة  ن������ت������ائ������ج  ح������ق������ق  امل��������ؤمت��������ر  ح�������س�������ن:  د. 

لألطفال التخصصي  ال��وط��ن��ي  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  م��ع��اي��ي��ر  م��ع  ان��س��ج��ام��ًا  ال��ص��ح��ي��ة  وال��رع��اي��ة  اخل��دم��ة  ع��ل��ى  رك���زت  ال��ب��ش��ري��ة  امل�����وارد  م��ج��م��وع��ة  ع��م��ل  ورش  ال��ع��ب��الن��ي: 

»برقان« يحث عمالء برمييير لالستفادة 
من تأمن السفر املجاني

نظراً لقدوم موسم السفر، يود بنك برقان 
أن يذكر عمالئه البرمييير لالستفادة من تأمني 
السفر املجاني عند حجز رحالتهم باستخدام 

. ”VISA Signature« بطاقة
ح��ي��ث أوض�����ح ال��ب��ن��ك أن����ه م���ن خ��الل 
ه��ذه اخل��دم��ة، سيحصل عمالء “برمييير” 
وع��ائ��الت��ه��م ع��ل��ى تغطية حل����وادث السفر 
وغيرها من النفقات بقيمة تصل إلى 500 ألف 
دوالر للحوادث الشخصية، و150 ألف دوالر 
لتغطية النفقات الطبية الطارئة و1500 
دوالر إللغاء ال��رح��الت، الفتاً إل��ى أن��ه ميكن 
للعمالء احلصول على تغطية أيضاً في حال 

تأخير الرحالت وفقدان أمتعة السفر.
وذك����ر ب��ن��ك ب���رق���ان أن���ه مي��ك��ن لعمالء 
 VISA“ برمييير” احل��ام��ل��ني ل��ب��ط��اق��ة“
Signature” ، االستفادة من التأمني املجاني 
للسفر حلامل البطاقة وزوجته / زوجها و5 
أطفال كحد أقصى إلى جميع الوجهات ملدة 

بنك برقان90 يوماً.

 : »IFN«مجموعة التمويل اإلسالمي

»بيتك - تركيا« أفضل بنك إسالمي تركي
ف��از بيت التمويل الكويتي 
التركى »بيتك- تركيا«، بجائزة 
مرموقة ضمن ابرز جوائز مجلة 
مجموعة ال��ت��م��وي��ل االس��الم��ى 
 ”IFN إسالميك فاينانس نيوز«
السنوية للعام 2017، وحصل 
على جائزة أفضل بنك إسالمي 
ف��ي تركيا، ف��ي إض��اف��ة جديدة 
للجوائز ال��ت��ي تقدمها جهات 
عاملية مشهورة ومحايدة للبنك، 
تعكس امل��ك��ان��ة املتميزة التي 
يشغلها كأبرز واهم املؤسسات 
املصارف االسالمية العاملة فى 

السوق التركى .
وقد تسلم اجلائزة نيابة عن 
“بيتك - تركيا” رئيس التمويل 
ف��ى م��ج��م��وع��ة “بيتك” احمد 
سعود اخل��رج��ى، ال��ذى ق��ال فى 
تصريح صحفى، ان اجل��ائ��زة  
تؤكد النجاح الذى يحققه البنك 
فى السوق التركى والذى يتعزز 
يوما بعد اخر من خالل انتشار 
واس��ع عبر سلسلة كبيرة من 
الفروع املصرفية، وتطور تقنى 
متسارع يواكب افضل مستويات 
التكنولوجيا املصرفية حول 
العالم ، وتفرده بتقدمي ادوات 
مت��وي��ل ج���دي���دة ال���ى ال��س��وق 
التركى وابرزها الصكوك التى 
اصبح “ بيتك- تركيا “ من اكبر 
مصدريها على مستوى السوق 
التركى، حيث يلقى املنتج اقباال 
كبيرا من الشركات الراغبة فى 
احل��ص��ول على متويل لتطوير 
اعمالها وحتقيق توسعاتها 
فى ظل تطور ومنو كبيرين فى 

مسيرة االقتصاد التركى عامة .
وت��ك��رم ج��ائ��زة “إسالميك 
ف���اي���ن���ان���س نيوز”، أف��ض��ل 
املؤسسات املالية واملصرفية 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ق��ط��اع التمويل 
اإلس���الم���ي.وه���ي إح����دى أب��رز 
اجل��وائ��ز وأك��ث��ره��ا ت��ق��دي��راً في 
األوس�����اط امل��ال��ي��ة اإلس��الم��ي��ة 

العاملية. 
 ”IFN“ واختارت مجموعة
)إس��الم��ي��ك ف��اي��ن��ن��س ن��ي��وز( 
“بيتك” لهذه اجلائزة بناًء على 
توصيات جلنة حتكيم خاصة 
م��ؤل��ف��ة م���ن خ���ب���راء ومحللني 

متخصصني ح���ول ال��ع��ال��م في 
قطاع الصيرفة اإلسالمية، إذ مت 
التقييم وفق مجموعة من األسس 
وامل���ؤّش���رات املالية ع��ن أفضل 
املؤسسات والصفقات اإلسالمية 

خالل عام 2017. 
 ”IFN“ وت��دي��ر م��ج��م��وع��ة
)إس��الم��ي��ك ف��اي��ن��ن��س ن��ي��وز( 
جوائز التمويل والعمل املصرفي 
االسالمي، كما تقوم بنشر أهم 
أخبار الصيرفة اإلسالمية في 
ال��ع��ال��م. وتأسست املجلة عام 
2004 وهي تابعة ل� “ريدموني” 
العاملية ولها مكاتب ف��ي دبي 

وكواالملبور.
وعلى م��دى ما يقرب من 30 
عاما جنح »بيتك- تركيا« فى 
بناء قاعدة عريضة من العمالء 
وت��ق��دمي منظومة متكاملة من 
اخلدمات واملنتجات جعلته فى 
صدارة البنوك االسالمية العاملة 
فى السوق التركى واحد اسرع 
البنوك منوا فيها، حيث يستهدف 
اي��ض��ا ان يصبح ب��ني اك��ب��ر 10 

بنوك تركية خالل الفترة املقبلة.
وي���ق���دم »ب��ي��ت��ك - ت��رك��ي��ا« 
مساهمات ملحوظة ف��ى مجال 

االه��ت��م��ام ب��ت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع 
وال����ص����ن����اع����ات ال��ص��غ��ي��رة 
وامل��ت��وس��ط��ة ل��ل��م��س��اه��م��ة في 
ج��ه��ود التنمية ودع���م ال��ي��ات 
االق��ت��ص��اد ال��ت��رك��ي، وتوسيع 
حصته ال��س��وق��ي��ة ، م��ن خ��الل 
تلبية احتياجات التجار ورجال 
االع���م���ال وال��ق��ي��ام ب��األع��م��ال 
واالن���ش���ط���ة ال��ه��ام��ة لتلبية 
احتياجات االقتصاد احلقيقي 
والتركيز على ال��ن��واح��ي التي 

يتميز فيها البنك.
وك���ث���ف »ب���ي���ت���ك- ت��رك��ي��ا« 
انشطته لتفعيل دورالتقنية 
ووس��ائ��ل��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا في 
اخل����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة ضمن 
اه��ت��م��ام��ه امل��ت��واص��ل ب��ق��ن��وات 
ال��ت��وزي��ع البديلة، واستجابة 
للنجاح الكبير لهذه اخلدمات، 
وم��ا أب���داه العمالء م��ن جت��اوب 
وترحيب مع ما طرحه البنك من 
خيارات عديدة تعكس خدمات 
بنكية بأدوات تقنية حديثة، مثل 
أجهزةXTM إك��س تي إم التي 
تقدم خدمات الفروع وخدمات 
ال��ص��راف اآلل���ي، للوصول إلى 
خ��دم��ات مصرفية ذات��ي��ة ب��دون 

موظفني ف��ي أف��رع رقمية، كما 
يحظى البنك بتقييمات ايجابية 
من وك��االت التصنيف العاملية 

الكبرى . 
ويعمل البنك للحفاظ على 
الريادة في الصيرفة االسالمية 
بعد نحو 3 عقود على انشائه، 
من خالل التركيز على العمليات 
املصرفية، وتطوير مجموعة 
مبتكرة من اخلدمات واملنتجات، 
وم���واص���ل���ة ج���ه���ود ال��ت��وس��ع 
الدولي التي تكللت بافتتاح بنك 
متكامل ف��ي املانيا يقدم االول 
م���رة م��ج��م��وع��ة م��ن اخل��دم��ات 
املالية االسالمية في اح��د اكبر 
االسواق االوروبية واهمها، مما 
يؤهله ان يكون نواة لتوسعات 
مقبلة ف��ي ال��س��وق األوروب����ي ، 
ت���ع���زز االن���ت���ش���ار اخل���ارج���ي 
ل »بيتك- تركيا« ف��ي اس��واق 
اخرى مجاورة لتركيا، وتنمية 
عالقات التعاون والشراكة مع 
العديد من الفعاليات االقتصادية 
وال��ت��ج��اري��ة ف��ى ت��رك��ي��ا ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، من 
خ��الل مت��وي��ل اع��م��ال التصدير 

واملشاريع الكبرى . 

أحمد اخلرجي يتسلم اجلائزة  

40 شركة محلية وعربية بحضور 

الكويت حتتضن »ستايل هوم« الدولي لألثاث 
25 اجلاري والديكور 

تأكيداً لقوة مركزها املالي واستقرارها 
السياسي على مستوى دول املنطقة والدول 
العربية وت��ع��زي��زاً لقدرتها الكبيرة على 
ت��دش��ني امل���ع���ارض وامل���ؤمت���رات ال��دول��ي��ة 
العاملية، أصبحت الكويت م��رك��زاً إقليمياً 
جاذباً لرواد األعمال واملستثمرين الراغبني 
في إقامة الفعاليات االقتصادية واملعارض 
الدولية التي تشارك بها كبرى الشركات 

احمللية  والعربية والعاملية. 
   وترجمة ل��رؤي��ة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري اقليمي، 
حتتضن الكويت في الفترة من 25 إلى 28 
اجل���اري فعاليات امل��ؤمت��ر ال��دول��ي لألثاث 
واملفروشات “ستايل هوم” الذي يعد األول 
من نوعه في دولة الكويت بأرض املعارض 
الدولية مبنطقة م��ش��رف، وتنظمه شركة 

جلف فيجن. 

تلبية االحتياجات
وتعليقاً منها على أهمية ه��ذا املؤمتر، 
أكدت رئيس مجلس إدارة  الشركة الشيخة 
فاطمة حمود الصباح أن املؤمتر يعكس حالة 
االنتعاش التي تعيشها صناعة املعارض 
في الكويت ويعكس ق��درة القطاع اخلاص 
على تنظيم مؤمترات عاملية قادرة على تلبية 
احتياجات الشركات واملواطنني واملقيمني 
في آن واحد، الفتة أن هناك ما يقارب من 40 
شركة من دول عربية مختلفة على رأسها 

وسلطنة عمان باإلضافة إلى الكويت. 
  واستدركت بالقول أن املعرض يسعى 
لتوفير احتياجات البيت الكويتي والترويج 
ملنتجات الشركات املتواجدة وتبادل اخلبرات 
بني ال��دول في مجال األث��اث والديكور الذي 
أصبح أحد القطاعات احليوية للعديد من 

اقتصاديات الدول. 
  وقالت احلمود إن الكويت حترص على 

تنظيم تلك النوعية من املعارض لتشجيع 
املنتج احمللي وتعريف املشاركني بأهمية 
الشركات الكويتية العاملة في هذا املجال، 
األمر الذي يفتح أمامها أسواقاً جديدة تنعش 
الصناعات املرتبطة بهذا املجال احليوي 
الذي تتزايد أهميته يوماً بعد آخر في العديد 

من الدول.
   وتطرقت احلمود ألهداف املعرض قائلة: 
إن امل��ع��رض يسعى لفتح ب��اب التصدير 
أم���ام ال��ع��ارض��ني ودع���وة ك��ل جت��ار األث��اث 
املتخصصني، ب��اإلض��اف��ة إل��ى االت��ف��اق مع 
أص��ح��اب امل���ع���ارض وم��ص��م��م��ي ال��دي��ك��ور 
ومكاتب املهندسني املعمارين وأصحاب 
ش��رك��ات ال��دي��ك��ور ال��داخ��ل��ي للتعاقد مع 
العارضني باإلضافة إل��ى تعريف شركات 
االستيراد والتصدير والتصنيع وم��دراء 
املشاريع واملستثمرين والوكاالت التجارية 

بالعارضني في املعرض.
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