
مستشفى دار الشفاء احتفل بإجناز االعتماد الدولي
»HIMSS 7« للمرحلة السابعة واألخيرة من شهادة 

فــي احتفــال كبير ومميــز، حضره 
ممثلون عن مجلس األمة وسفراء الدول، 
ووزارة الصحة ممثلة في الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية األهلية د.فاطمة 
النجار وممثلون عن الشــركات الطبية 
املختلفــة، كما حضر االحتفالية رئيس 
مجلــس إدارة مستشــفى دار الشــفاء 
السيد طالب جراق والرئيس التنفيذي 
للمستشفى د.أحمد نصراهلل وممثلون 
عن الفرق الطبية والفنية واإلدارية في 

مستشفى دار الشفاء. 
كما شارك باالحتفالية، التي أقيمت 
مبناســبة إجناز مستشــفى دار الشفاء 
املرحلة الســابعة واألخيرة من شهادة 
االعتماد الدولي من اجلمعية األميركية 
للعلــوم الطبيــة »HIMSS 7«، كل من: 
رئيس مؤسسة HIMSS ألوروبا والشرق 
األوسط جون رينر ومدير عام بشركة 
ســيرنر الشــرق األوســط آدريان داي 
ومسؤول العمالء بشركة سيرنر الشرق 

األوسط جون دين.
وقد أكد مسؤولو مستشفى دار الشفاء 
وممثلو وزارة الصحــة أن هذا اإلجناز 
خطوة كبيرة في ترســيخ ووضع علم 
الكويت عاليا بني عدد قليل من الدول من 
احلاصلني على هذا االعتماد، باإلضافة 
إلى وضع الكويت على خارطة التحول 
الرقمي عامليا في مجــال تقدمي خدمات 
الرعاية الصحية ومبا يعزز ويطور رضا 
املرضى وتلبية احتياجاتهم، مشيرين 
إلى أنه لوال الدعم الكبير للقطاع الطبي 
من القيادة السياسية ممثلة في صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمدـ  حفظه 
اهلل ورعاه ـ وســمو ولــي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمدـ  حفظه اهلل ورعاه 
ـ وســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ـ حفظه اهلل ـ ما كان لهذا 

اإلجناز أن يتحقق.
كمــا قــدم مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية ملستشفى دار الشفاء الشكر 
والتقديــر لوزارة الصحــة على دعمها 
الكبير وثقتها لتحقيق هذا اإلجناز، وكذلك 
لفريق HIMSS وفريق Cerner جلهودهم 

وعملهم الدؤوب لتحقيق هذا اإلجناز.
وأشادت اإلدارة العليا في مستشفى 
دار الشفاء باجلهود الكبيرة التي بذلتها 
فرق العمل مــن األطقم الطبية والفنية 

واإلدارية لتحقيق هذا اإلجناز الكبير.
وفيما يلي التفاصيل:
إجناز عاملي

في البداية، أوضح الرئيس التنفيذي 
ملستشفى دار الشفاء د.أحمد نصراهلل أنه 
من دواعي السرور االحتفال بهذه املناسبة 
اخلاصة ملستشفى دار الشفاء التي متكنت 
من حتقيق إجناز عاملي باعتماد املرحلة 
السابعة واألخيرة لالعتماد الدولي من 
 HIMSS اجلمعية األميركية للعلوم الطبية
7 والتــي متثل حلظة فارقة في القطاع 
الطبي الكويتي، كونه يضع علم الكويت 
عاليا بني عدد قليل من الدول التي رسخت 
أقدامها على طريق التحول الرقمي عامليا 
في مجال تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
للمرضــى. وقال نصــراهلل: تعلمنا في 
مستشفى دار الشفاء أن حتقيق النجاح 
ألي مؤسسة، يتطلب العمل على التحول 
من االعتياد والتكرار إلى عالم المحدود 
من التحول اإليجابي، واالنتقال من نظام 
الرعايــة الصحية القائــم على الفردية 
إلــى نظام رعايــة صحية شــامل قائم 
على التعاون بني الفرق العاملة في هذا 
النظام. وأشار إلى أن اإلجابة تكمن في 
قوة التكنولوجيا، وبشكل أكثر حتديدا 

تكنولوجيا املعلومات.
التغيير »صعب«

وأشار نصراهلل إلى ان قصة إحداث 
هذا التغيير ليست سعيدة دائما، السيما 
في مجال الرعاية الصحية، حيث املوارد 
شــحيحة واخلبــرات الســابقة قليلــة 
وطبيعــة التحول ذات ضــرورة ملحة 
وفي العديد من عمليات التغيير تكون 

األهداف املوضوعة له غير دقيقة.
وأضــاف نصراهلل: مــع أن قصص 
التغيير ليســت ناجحة دائما كما قلنا، 
إال أنه في حال كان لديك حوكمة وقيادة 
وفريق متكامل، مثل مستشفى دار الشفاء 
فإنــه من املرجــح أن النجاح ســيكون 
حليفك، فالرؤية والشغف لتحقيق التميز 
واملرونة هي ما متتلكه دار الشفاء في كل 
خطوة تخطوها لتحقيق مزيد من الراحة 

ملرضاه في كل التخصصات.
دار الشفاء قصة جناح ال تنتهي

وقال نصراهلل: ال شك أن هذا النجاح 
يكــون مصحوبا باأللم وبأيــام عمل ال 
تنتهي، مصحوبا بتصميم ال يقبل اجلدل 
على اإلبحار في املصاعب واالضطرابات 
واحللــم بلحظة يتحقــق فيها اإلجناز. 
وأضاف أن مستشفى دار الشفاء وبالروح 
التــي ســادت الفــرق الفنيــة والطبية 
واإلدارية لديه وبتوجيه وتخطيط وقيادة 
من اإلدارة العليــا لديه، مت تطوير هذا 

التوجه للفريق على مر السنني.
»دار الشفاء« صديق لتكنولوجيا املعلومات

وأشــار إلــى أنه في العــام املاضي 
أجنز مستشــفى دار الشفاء املستوى 

السادس من شهادة االعتماد الصادرة 
من اجلمعية األميركية للعلوم الطبية 
HIMSS 6 والتــي مبوجبهــا أصبحنا 
مؤهلني ألن نكون مستشفى يعتمد على 
التكنولوجيا، مضيفا أن تواجدنا اليوم 
لالحتفال باملرحلة السابعة واألخيرة 
من شهادة االعتماد الدولية من اجلمعية 
  HIMSS 7 األميركيــة للعلوم الطبيــة

ميثل حلظة فارقــة للقطاع الطبي في 
الكويت ودول اخلليج، كونها وضعت 
الدولة على طريق التحول الرقمي في 
قطــاع تقدمي خدمات الرعاية الصحية 

للكويت عامليا.
وقال: إنه مع إجناز HIMSS 7، أصبح 
مستشفى دار الشفاء صديقا لتكنولوجيا 
املعلومــات، كما أنه لن يدخر جهدا أو 

موردا لتلبية احتياجات مرضاه على 
الدوام والذي سيعزز شعورهم ورضاهم 

بالفخر والتميز.
وقال نصراهلل: بينما نعلن مستشفى 
لتكنولوجيــا  الشــفاء صديقــا  دار 
املعلومــات، فإننــا نــدرك متامــا أن 
التكنولوجيا وحتســني فعاليتها هي 
رحلــة ال نهايــة لها وأننــا ال نزال في 

بدايتهــا، متعهدا بعدم توقف الســعي 
لتحسني وتطوير الوضع احلالي.

شكر وتقدير واجب

وأضاف: اسمحوا لي مرة أخرى بأن 
أتقدم بالشــكر لكل فريق دار الشــفاء: 
اإلدارة  املوظفــني والقيــادة ومجلــس 

لتفانيهم وعملهم اجلاد وثقتهم.

وتقــدم نصراهلل، فــي ختام كلمته، 
بالشكر للجهود التي بذلت من قبل فريق 
HIMSS جلهودهم الدقيقة واملكثفة التي 
بذلوهــا لتقييم اجلاهزيــة والتوصية 
بالتحسينات املطلوبة، كما أتقدم بالشكر، 
كما أتقدم بالشــكر للعمــل اجلاد الذي 
بذله شركاؤنا من فريق Cerner. والشكر 
موصول كذلك لثقة ودعم وتعاون وزارة 
الصحــة في الكويت ممثلة في د.فاطمة 
النجار، وقال: أمتنى لكم جميعا التوفيق 

والسداد.
إجناز »دار الشفاء«.. كفاءة واقتدار

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة 
مستشفى دار الشفاء السيد/ طالب جراق 
بحضــور االحتفالية مــن ممثلي وزارة 
الصحــة وأعضاء مجلس األمة وممثلي 
الشركات الطبية واملستشفيات األهلية 

والسفراء والقناصل ووسائل اإلعالم.
وقال جــراق: بالنيابــة عن مجلس 
التنفيــذي وعمــوم  اإلدارة والفريــق 
موظفي مستشــفى دار الشــفاء في هذا 
االحتفال الذي نعبر من خالله عن فخرنا 
بهــذا اإلجناز باحلصول علــى االعتماد 
الدولي من اجلمعية األميركية لنظم إدارة 
معلومات الرعاية الصحية HIMSS للمرة 
الثانية على التوالي كأول مستشفى في 
الكويت وثانــي بلد في اخلليج العربي 
يحصل على املرحلة السابعة واألخيرة 

بكفاءة واقتدار.
دعم القيادة السياسية

وقال جراق: نهدي هذا اإلجناز ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ـ حفظه اهلل ورعاهـ  وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمدـ  حفظه اهلل 
ورعاه ـ وســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ـ حفظــه اهلل ـ 
ومعالي وزير الصحة د.خالد السعيد.

وأشــار إلى أن هذا اإلجناز يأتي في 
ســياق مســيرة متواصلة مــن تطوير 
املستشفى خلدماتها ومرافقها ومعداتها 
وتقنياتها ومبا يساعد على حتسني رضا 

املريض.
بديل متكامل

وقال جراق: ميكن هذا اإلجناز الكبير 
املستشفى من أن يكون بديال متكامال لكل 
ما قد يحتاج اليه أهلنا في الكويت على 
صعيد العالج واالستشفاء، وسيستمر 
املستشفى بهذا االجتاه وصوال إلى حتقيق 
مكانة مرموقة في داخل الكويت وخارجها.

وتقدم جراق بالشكر والعرفان لكل من 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة 
املالية والهيئة العامة للقوى العاملة في 
الكويت وسائر اجلهات احلكومية للدعم 
الكبير والتعــاون الدائم الذي يقدمونه 

للمستشفى في شتى املجاالت.
واختتم كلمته قائال: يسرني في هذه 
املناسبة أن أثني على دور جميع العاملني 
في املستشــفى في حتقيق هذا اإلجناز 
والذين يثبتون دائما أنهم على قدر عال 

من التأهيل والكفاءة.
القدرة والقيادة

من جانبها، تقدمت ممثل وزارة الصحة 
في االحتفالية الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية األهلية بوزارة الصحة 
د.فاطمة النجار بالتهنئة ملستشفى دار 
الشــفاء على هذا اإلجناز الكبير، الفتة  
الى أن حصول املستشفى على املرحلة 
السابعة واألخيرة من االعتماد الدولي من 
اجلمعية األميركية لنظم إدارة معلومات 
الرعاية الصحية HIMSS 7 يضع الكويت 
ضمن تصنيف الدول القليلة عامليا التي 
أجنزت املرحلة الســابعة واألخيرة من 
هذا االعتماد. وأشادت النجار، باعتبارها 
ممثلة لوزارة الصحة فــي االحتفالية، 
باإلجنــاز الكبيــر الــذي حققتــه إدارة 
املستشفى ممثلة برئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك الفرق 
الطبية والفنية واإلدارية والتي لم تأل 
جهدا لتحقيق هذا اإلجناز العاملي الكبير.

فخر واعتزاز

وأضافت: إن هذا اإلجناز الكبير يعكس 
القدرة والقيادة املتميزة اللتني يتمتع بهما 
مستشــفى دار الشفاء، فضال عن كفاءة 
فــرق العمل الطبيــة والفنية واإلدارية 
والتزامهم بتحقيق الســالمة املستدامة 
للمرضى من خالل تنفيذ الرعاية الصحية 

الشاملة لهم. 
وقالت: نفخر بفريق مستشــفى دار 
الشفاء وإجنازه الكبير، ألنه من وضع 
الكويت للمرة األولى على خارطة التطور 
العاملــي في مجــال الرعايــة الصحية، 
كمــا أنه فتح البــاب على مصراعيه في 
حتقيق التحول الرقمي في مجال خدمات 
الرعايــة الصحية. ولفتــت إلى أنه من 
دواعي الشــرف والسرور االحتفال مع 
مستشــفى دار الشفاء بتحقيق املرحلة 
السابعة واألخيرة من االعتماد الدولي من 
اجلمعية األميركية لنظم إدارة معلومات 
الرعاية الصحية HIMSS 7 والتي متثل 

منوذجا من التميز والريادة العاملية.
واختتمــت النجار حديثها قائلة: إن 
النجاح يأتي فقط ملن يؤمنون بأنفسهم 
وقدراتهم ويعدون أنفسهم للفوز دائما.

في احتفال كبير حضره أعضاء مجلس األمة وسفراء الدول وممثلو وزارة الصحة والشركات الطبية

د.فاطمة النجاراملدير التنفيذي الدكتور أحمد نصراهلل السيد آدريان داي رئيس مجلس اإلدارة طالب جراق

د.أحمد نصراهلل: اإلجناز حلظة فارقة في تاريخ القطاع الطبي ويرسخ الكويت عامليًا في مجال التحول الرقمي خلدمات الرعاية الصحية 
طويلة سنوات  مدى  على  الريادة  لتحقيق  والطموح  والتميز  الشغف  روح  ويعكس  سهاًل  يكن  لم  اإلجناز  هذا  وحتقيق  للمرضى  املقدمة 
أجنزنـا HIMSS 7 ومستشـفى دار الشـفاء أصبـح صديقـًا لتكنولوجيـا املعلومـات.. وكل الشـكر والتقديـر لدعـم وثقة 
وزارة الصحـة وفريـق HIMSS وفريـق Cerner وجميـع فرق العمـل الطبيـة والفنية واإلدارية ملستشـفى دار الشـفاء

األحمـد  نـواف  الشـيخ  األميـر  السـمو  صاحـب  فـي  ممثلـة  السياسـة  القيـادة  إلـى  اإلجنـاز  هـذا  نهـدي  جـراق:  طالـب   
ـ  ورعـاه  اهلل  حفظـه  ـ  األحمـد  مشـعل  الشـيخ  األمـن  عهـده  ولـي  وسـمو  ـ  ورعـاه  اهلل  حفظـه  ـ 
السـعيد د.خالـد  الصحـة  وزيـر  ومعالـي  ـ  اهلل  حفظـه  ـ  اخلالـد  صبـاح  الشـيخ  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وسـمو 

اإلجناز يعكـس اإلصرار والعزمية ملستشـفى دار الشـفاء 
ملواصلـة مسـيرة تطورهـا مـن أجـل خدمـة املرضـى 
الدوليـة املعاييـر  ألحـدث  وفقـًا  احتياجاتهـم  وتلبيـة 

اإلجنـاز األول مـن نوعه فـي الكويت والثاني على مسـتوى 
دول مجلـس التعـاون اخلليجـي يؤكـد كفـاءة واقتـدار 
مستشـفى دار الشـفاء والفرق الطبية والفنية واإلدارية لها

أهميـة كبيـرة يوليهـا املستشـفى خلدمـة املرضـى فـي مختلـف التخصصـات والعمـل علـى راحتهـم

د.فاطمـة النجار: نفخـر جميعًا بتحقيـق هذا اإلجناز العاملي ملستشـفى دار الشـفاء والذي يضع خدمـات الرعاية الصحيـة في الكويت 
علـى خريطة التحول الرقمي العاملـي.. و االعتماد الدولي لشـهادة »HIMSS 7« ميثل خطـوة كبيرة نحو تطور القطـاع الطبي بالكويت
دول قليلـة حققـت هـذا اإلجنـاز وبفضـل مستشـفى دار الشـفاء أصبـح للكويـت موضع قـدم في حتقيـق هـذا التحول


