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• سمو أمير البالد محييا ً احلضور لدى وصوله
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محليات
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• سموه يدشن افتتاح املستشفى

•  ...ويقطع كعكة احلفل بحضور سمو ولي العهد

• صاحب السمو وسمو ولي العهد يتوسطان كبار املسؤولني بوزارة الصحة

بحضور سمو ولي العهد والمبارك والغانم وكبار المسؤولين في الدولة

صاحب السمو افتتح مستشفى جابر األحمد
• باسل الصباح :صرح كبير سيشكل نقلة نوعية في مسيرة الرعاية الصحية بالكويت
ٍ
ومباني للعيادات الخارجية
• يضم  36غرفة عمليات ومركزاً لإلسعاف ومهابط للهيلوكبتر
• يشتمل على عشرة أدوار وتحيط به مواقف للسيارات تتسع لنحو  5000مركبة
ٍ
بأيد كويتية
• مصطفى رضا :وضعنا خطة تشغيلية للمستشفى بعدة مراحل تبدأ أوالها

 304ماليين دينار قيمة المشروع

تبلغ قيمة م�رشوع م�ست�شفى جابر  304ماليني دينار ،ويتكون من
� 5أبراج خا�صة بغرف املر�ضى بواقع ت�سعة طوابق لكل برج من
الأبراج ،ومن املرجح �أن يتم عمل تو�سعة م�ستقبلية لإ�ضافة برج
ٍ
مبان
�ساد�س ،واملبنى الرئي�سي ي�ضم � 1168رسير ًا وكذلك هناك
للأ�سنان وم�ساكن للتمري�ض ومعدات املطابخ واملغا�سل ومبنى
الوحدة املركزية للقوى و�أعمال الت�شغيل وال�صيانة ،كما �أنه مزود
بخم�سة �آالف مكان للمركبات و 50مكان ًا �آخر ل�سيارات الإ�سعاف
وملج�أ للحماية.
كذلك يحتوي على  7مداخل و 150م�صعد ًا ومركز ًا للكوارث واحلوادث
يعد الأول من نوعه يف الكويت ،ومو ًال طبي ًا مت ت�صميمه على �شكل
هالل زجاجي ميتد على طول كيلومرت واحد ويت�ضمن حمالت متنوعة
وا�سرتاحات متعددة للمر�ضى واملرتددين على امل�ست�شفى.
ومت التخطيط للم�ست�شفى ليكون �رصح ًا عاملي ًا والأكرب من نوعه
يف ال�رشق الأو�سط كمنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقدمي
اخلدمة الطبية لأكرث من � 600ألف ن�سمة.

 16ألف سرير بمستشفيات
«الصحة» خالل سنتين
• سموه مداعبا ً طفلتني خالل احلفل

حتت رعاية وبح�ضور �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
�أقيم �أم�س ،حفل افتتاح م�ست�شفى
جابر الأحمد.
وو�صل موكب �سموه �إلى مكان احلفل
حيث ا�ستقبل بكل حفاوة وترحيب
من قبل وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل
ال�صباح وقياديي وزارة ال�صحة.
و�شهد احلفل �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال���وزراء
ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن،
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.
وبد�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم تالوة
�آيات من الذكر احلكيم بعدها تف�ضل
�صاحب ال�سمو �أمري البالد بتد�شني
افتتاح م�ست�شفى جابر الأحمد.
و�أل��ق��ى وزي���ر ال�صحة كلمة قال
فيها« :يحق لنا اعتبار يومنا هذا
يوم ًا تاريخي ًا لكويتنا احلبيبة،
يوما ن�سجل فيه مبداد من نور على
�صفحاته امل�رشقة تلك الإجن��ازات
التي �ست�شكل نقلة نوعية يف م�سرية
الكويت الغالية لتقدمي الرعاية
ال�صحية مبختلف جماالتها وكافة
تخ�ص�صاتها».
و�أ�ضاف�« :صاحب ال�سمو ...نعرب
عن �شكرنا ل�سموك على ثقتك الغالية
بتكليفنا لتحقيق جزء من طموحاتك
العظيمة و�أهدافك النبيلة وغاياتك
الكبرية خدمة لوطنك اجلميل ورعاية
ل�شعبك اال�صيل وها هم ابنا�ؤك اليوم
يقدمون ل��ك ثمرة م��ن ثمار زرعك
ال��ك��رمي وعطائك اجل��زي��ل لوطننا
العزيز ،بذلت فجنيت ،واعتنيت
فوفيت� ،أم���رت فنفذنا ،ووجهت
ف�أجنزنا ،وختمتها م�سك ًا فواح ًا
بح�ضورك الكرمي ،فتوجت الر�ؤو�س
�رشفا و�أبهجت القلوب فرح ًا ،رزقكم
الله عمرا م��دي��دا ،وعمال �صاحل ًا
ر�شيد ًا ،وخري ًا مزيد ًا».
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر« :نحتفل اليوم
بافتتاح �رصح طبي كبري وهو افتتاح
امل�ست�شفى الذي يحمل ا�سم ًا عزيز ًا

على قلوبنا جميعا م�ست�شفى امري
القلوب ال�شيخ جابر الأحمد طيب
ثراه ،هذا امل�ست�شفى الذي نفتتحه
بعد التغلب على العديد من التحديات
وامل�صاعب بتوجيهات امريية �سامية
ومتابعة حثيثة ون�صائح م�ستمرة
م��ن �سمو رئ��ي�����س ال�����وزراء يعترب
�رصحا طبيا عامليا بحجمه وتنوع
اخت�صا�صاته وجتهيزاته.
و�شدد ال�شيخ با�سل ال�صباح على
�أن االعمال واجلهود التي قامت بها
الإدارة احلالية و���ص��وال لالفتتاح
التاريخي لهذا ال�رصح الطبي امنا
ه��و ام��ت��داد وا�ستكمال جل��ه��ود من
�سبقها من ابنائكم املخل�صني الذين
وا�صلوا الليل بالنهار تخطيطا وعمال
واجن���ازا خ�لال �سنوات م�ضت حتى
جنينا جميعا ثمرة هذه اجلهود بهذا
االفتتاح الكبري ،متقدم ًا بال�شكر
لكل من �ساهم بالتخطيط وحتمل
ج���زء ًا ول��و ي�سريا م��ن م�س�ؤولية
تنفيذ وجتهيز هذا امل�رشوع ال�صحي
احليوي واملهم.

• سمو األمير يستمع لشرح تفصيلي عن املستشفى من الشيخ باسل الصباح

و�أكد الوزير ثقته ب�أن االطباء والهيئة
التمري�ضية والفنيني والإداري�ي�ن
�سيحر�صون على الإخال�ص والتفاين
يف البذل والعطاء الإن�ساين واملهني
املخل�ص ليتحقق من خالل م�ست�شفى
جابر التميز بتقدمي الرعاية ال�صحية
مب��ا يتفق م��ع ال���ر�ؤي���ة ال�سامية
والتوجيهات احلكيمة وال�سديدة
من ل�صاحب ال�سمو وبرنامج عمل
احلكومة والوزارة واخلطة الإمنائية
للدولة وحتت مظلة التغطية ال�صحية
ال�شاملة.
واخ��ت��ت��م حديثه متقدم ًا بال�شكر
والعرفان ل�سمو الأمري على تف�ضله
بهذه الرعاية االبوية الكرمية وح�ضور
�سموه حفل االفتتاح الذي جعل هذه
املنا�سبة ع�لام��ة نا�صعة ت�سجل
ب�أحرف م�ضيئة يف م�سرية اخلدمات
ال�صحية احلديثة بالكويت.
من جانبه قال وكيل وزارة ال�صحة
م�صطفى ر�ضا�« ،إن افتتاح امل�ست�شفى
يحمل دالل���ة على ان��ط�لاق مرحلة
التطوير للمنظومة ال�صحية يف

• مستشفى جابر األحمد االكبر في الشرق األوسط

الكويت ،الفت ًا على �أن فكرة ان�شاء هذا
ال�رصح الكبري نبعت من رغبة ور�ؤية
لتوفري خدمات متميزة للمواطنني
يف الكويت تغطي كافة التخ�ص�صات
العامة والدقيقة ومبنهجية جديدة
تعتمد على �أحدث الو�سائل التقنية
و�سبل االدارة ال�سليمة ملرفق كبري
ومتطور كم�ست�شفى جابر االحمد».
و�أ�ضاف ر�ضا�« :إن هذا االمر يف حد
ذاته ميثل حتدي ًا كبري ًا وذلك لإيجاد
�آل��ي��ة �سليمة لإدارة ه��ذه املرافق
امل��ت��ط��ورة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة �صحية
متكاملة للمواطنني ،ومن �أجل ذلك
قامت وزارة ال�صحة بو�ضع اخلطط
الت�شغيلية من خ�لال ر�ؤي��ة علمية
تعتمد على مزج اخلربات العاملية
بالكفاءات املحلية للخروج ب�إدارة
ن��اج��ح��ة ل��ه��ذه امل��راف��ق ال�ضخمة
ولتدريب الكوادر الوطنية من خالل
هذه اخلربات».
و�أك��د �أن الكويت بذلت الكثري يف
اال�ستثمار الب�رشي من خالل تطوير
نظم التعليم داخل الكويت وابتعاث

�أب��ن��ائ��ه��ا ال���ى �أف�����ض��ل اجلامعات
العاملية ومنها الطبية والتي
تتميز بتقدم ملمو�س يف امل�ستوى
الطبي وقد جنحت جهود الدولة يف
ه��ذا املجال ب�شكل منقطع النظري
و�أ�صبحت الكويت حتت�ضن عددا كبريا
من اخل�برات الوطنية العاملية يف
جم��ال الطب ،م�شدد ًا على �رضورة
ت��وف�ير ال��ب��ن��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة لهذه
ٍ
ومر�ض
الكفاءات للعمل ب�شكل منتج
للجميع� ،سواء ملقدمي اخلدمات �أو
م�ستقبليها من املواطنني.
وق��ال �إن وزارة ال�صحة ارت���أت �أن
تبد�أ يف اتخاذ اخلطوات اجلادة يف
اال�ستعانة باخلربات العاملية �سواء
يف ادارة امل�ست�شفيات من الناحية
الطبية �أو املرفقية �أو ا�ستقدام
اال�ست�شاريني العامليني يف كافة
املجاالت لتدريب الكوادر املحلية
و�سيكون م�ست�شفى جابر من �أوائل
امل�ست�شفيات التي �سيتم العمل
بها يف ه��ذا االجت��اه بالتعاون مع
اجلهات الداعمة يف الدولة لتنفيذ
خطة طموحة ،نرجو ان ترى النور
قريبا.
و�أو�ضحت �أن ال��وزارة و�ضعت خطة
ت�شغيلية للم�ست�شفى بعدة مراحل
ت��ب��د�أ �أواله���ا ب��أي��د كويتية وت�ضم
افتتاح العيادات التخ�ص�صية واجنحة
الباطنية واجلراحة العامة والأطفال
والعناية املركزة وق�سم احلوادث
و�أق�سام الأ�شعة واملختربات وذلك
ب�شكل تدريجي الى ان يتم الو�صول
ال��ى املراحل التالية خ�لال �أ�شهر
ومب�شاركة امل�شغلني العامليني.
بعدها مت عر�ض فيلم وثائقي عن
امل�ست�شفى ومرافقه املتنوعة وما
يقدمه من خدمات طبية وعالجية عرب
�أق�سامه املختلفة للمر�ضى.
ه��ذا ومت �إه��داء �سمو الأم�ير و�سمو
ويل العهد ،هدايا تذكارية بهذه
املنا�سبة ،ثم غادر �سمو الأمري مكان
احلفل مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة
وتقدير.

ذكر وكيل وزارة ال�صحة م�صطفى ر�ضا� ،أن العاملني يف وزارة ال�صحة
عكفوا وعملوا جاهدين على ت�شخي�ص �سبل تطوير العمل يف املرافق
الطبية يف البالد وخا�صة يف �ضوء التو�سع الذي ت�شهده الكويت يف
ان�شاء املرافق ال�صحية حيث �سيت�ضاعف عدد الأ�رسة يف امل�ست�شفيات
الى �أك�ثر من � 16أل��ف �رسير خالل ال�سنتني القادمتني بالإ�ضافة
الى االمتداد يف ان�شاء مراكز الرعاية الأولية امل�صاحب للتو�سع
العمراين.

التشغيل على مراحل...والبداية بجنوب السرة
�أفادت وزارة ال�صحة ب�أن ت�شغيل امل�ست�شفى �سيكون على مراحل على
�أن تغطي املرحلة الأولى منطقة جنوب ال�رسة وتدريجي ًا �سوف يتم
التو�سع باخلدمات التي ت�شمل العيادات اخلارجية بالتخ�ص�صات
العامة كما �ستتم تغطية منطقة مبارك الكبري ال�صحية وباملرحلة
التالية �سوف يتم ا�ستقطاب الكفاءات العاملية واال�ست�شاريني
الزوار لتغطية التخ�ص�صات الدقيقة.

األكبر في الشرق األوسط والسادس عالمي ًا
�أكد وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة
فواز الرفاعي ،حر�ص الوزارة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية
للمواطنني.و�أ�شار الدكتور الرفاعي �إلى �أن م�ست�شفى جابر يعد �أكرب
م�ست�شفى يف ال�رشق الأو�سط و�ساد�س �أكرب م�ست�شفى يف العامل و�أقيم
على م�ساحة �إجمالية تبلغ � 720ألف مرت مربع فيما تبلغ امل�ساحة
الإجمالية للمباين � 660ألف مرت م�سطح.

بدء استقبال المواطنين األسبوع المقبل
قال الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية بوزارة ال�صحة عبدالرحمن
املطريي� ،إن م�ست�شفى جابر �سيكون متاح ًا ال�ستقبال املواطنني
اال�سبوع املقبل ،مو�ضح ًا �أنه مت جتهيز امل�ست�شفى ب�أحدث �أجهزة
اال�شعة واملختربات املتخ�ص�صة ،وي�شمل جميع التخ�ص�صات العامة
والتخ�ص�صية كما انه جمهز بغرف عمليات متطورة ويتميز كذلك
مبركز اال�صابات املتكامل على م�ستوى الكويت.

 5أبراج رئيسية و 1168سريراً
قال وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح� ،إن م�ست�شفى جابر يتكون
من خم�سة �أب��راج رئي�سية مت بنا�ؤها على م�ساحة � 220ألف مرت
ومب�ساحة اجمالية للبناء تبلغ نحو � 725ألف مرت وتبلغ ال�سعة
ال�رسيرية له � 1168رسير ًا ،الفت ًا �إلى �أنه قد روعي يف التخطيط
والبناء والتجهيز للم�رشوع �أحدث املوا�صفات العاملية املراعية
حلقوق و�سالمة املر�ضى وخ�صو�صياتهم.

