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رسالة من
رئيس مجلس اإلدارة

أصدقائي األعزاء،

مــع اقترابنــا مــن نهايــة العقــد الثالــث مــن تقديــم الخدمــات النفســية واالجتماعيــة لألطفــال فــي املستشــفيات فــي 
الكويـــــــــــــــــــــــت، فإنه من املفيد لنا التمعن في مسيرتنا كمنظمة و إدراك القيم التي قادت كل يوم عمل من أجل 
توفير الظروف األمثل لألطفال وعائالتهم  في املستشفى والتي تعهدنا بها في بيان مهمتنا، و املنبثقه من القيم 

التي تشــكل قواعد الســلوك الخاصة بنا وهي: العطف و النزاهه و االحترام و الثقة واالحترافية.

جميعنــا علــى علــم بــأن املستشــفيات قــد تكــون مــن األماكــن املخيفــة و املثيــرة للقلــق لــدى لألطفــال، فيشــعر 
األطفــال باالرتبــاك مــن تواجدهــم فــي املستشــفى عنــد أخذهــم مــن منازلهــم املريحــة وروتينهــم اليومــي.

  اآلن تخيلــوا معــي، طفــل صغيــر يقــف خــارج املستشــفى ينظــر إلــى مبنــى عالــي، و عندمــا تفتــح األبــواب يــرى هــذا 
الطفــل ممــرا طويــال و العديــد مــن الوجــوه الجديــدة ألشــخاص يرتــدون معاطــف بيضــاء يتحركــون مــن حولــه. 

هــذا املشــهد بعيــون إحــدى األطفــال يعطينــا فكــرة عــن مفهــوم بيئـــة املستشــفى.

تخيل اآلن أن الطفل نفسه ينظر إلى املمر ويرى غرفة مليئة باأللعاب وصور رسمها أطفال آخرون، ثم يظهر 
له وجـــــــه ودود يرحب به وبعائلته وتقدم نفسها كأختصاصية حياة الطفل وأنها جــزء من فريق يسمى كاتش، 
كمــا تشــرح لهــم بأنهــا متواجــدة ملســاعدتهم علــى فهــم ســبب قدومهــم إلــى املستشــفى وعمــا ســيحدث، و كذلــك 
تعرفهم بمكان غرفة األلعاب والتي يســتطيع الطفل واخوانه اللعب واملشــاركة في العديد من األنشــطة التي 
يرغبون بها أثناء تواجدهم في املستشفى.  هذا التواصل هو بداية العالقات التي تبنى تدريجيا على الثقة بين 

اختصاصيــات حيــاة الطفــل واألطفــال و عائالتهــم التــي ندعمهم.
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توضع اختصاصيات حياة الطفل في موضع ثقــــــة يوميا لتقديم أعلى مستوى من خدمات حياة الطفل 
لألطفــال وعائالتهــم فــي املستشــفيات، فتواجدهــن �ضــيء جوهــري لدعــم األطفــال وعائالتهــم خــالل رحلتهــم 
فــي املستشــفى لتهيئــة األطفــال للخبــرات الطبيــة، وتقديــم الدعــم النف�ضــي واالجتماعــي والتفانــي لصالحهــم 
وتعزيز النمو الطبيعي والتنمية من خالل اللعب، وكذلك لتقديم الدعم في حالة الوفاة ال قدرهللا عند 
الحاجــة.  لقــد تــم تدريــب كال مــن إختصاصيــات حيــاة الطفــل و موجهــات اللعــب علــى أن تلبيــة احتياجــات 

األطفــال وعائالتهــم مــن أولــى أولويــات عملهــم. 

منذ عام 1989، نحن في  كاتش نتفهم أن األطفال وعائالتهم في املستشفيات لديهم احتياجات خاصة، 
لذا فإن إتاحة الفرصة لنا لتلبية تلك االحتياجات من خالل برامج حياة الطفل ما هو اال امتيازا خاصا 
لنــا. يضــع كال مــن األطفــال وعائالتهــم ومــدراء املستشــفيات و العامليــن بهــا و الفريــق الطبــي واملجتمــع 
الكويتــي ثقتهــم فــي كاتــش لخلــق تجربــة مستشــفى إيجابيــة وداعمــة وراعيــــة. إن تحمــل هــذه املســؤولية 
يتطلــب أشــخاص يتمتعــون بالنزاهــة و ممــن لديهــم القــدرة علــى تحقيــق أعلــى درجــات املهنيــة و التمســك 

باملبــاديء األخالقيــة فــي كل املواقــف حتــى و ان لــم يكــن هنــاك مــن يراقبهــم.

عندمــا تقــول احـــــــدى أختصاصيــات حيــاة الطفــل فــي  كاتــش »ثــق بـــــي«، أنــا اختصاصيــة حيــاة طفــل« 
فإعلــــــــــــــــــــــم أنــه يمكنــك أن تثــق بهــا.

شكرا لدعمكم املستمر.
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KACCH Mission

التعاطف

تقديم الرعاية التي تتخطى مجرد التعاطف لذا يكون التعامل باللطف املتسم بالذكاء.

النزاهة

التمسك بأسمى املباديء األخالقية و املقاييس املهنية وتحمل مسؤولية التصرفات الشخصية في كل 
األوقات.

اإلحترام

االعتراف بحقوق وكرامة املر�ضى وعائالتهم، و االستجابة لها مع االحترام الدائم للذات و لزمالء العمل.

الثقة

التعامل بأمانة و شفافية وااللتزام بالصدق في العمل وفي التعامل مع اآلخرين.

قيم كاتش

املهنية

خلق بيئة عمل إيجابية من خالل العمل الجماعي و التعاون ومن خالل دعم و احترام مجهود كل عضو 
متفاني في فريق العمل.

رؤية كاتش

مهمتنا:

تسعى الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى لتوفير بيئة مناسبة وودية لألطفال وعائالتهم في 
األقسام املختلفة في املستشفى بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية خالل فترة العالج في املستشفى 

على نمو وتطور الطفل.

فلسفتنا:

اإليمان والتمسك بحقوق الطفل املنصوص عليها في اتفاقية حقوق اإلنسان لألمم املتحدة عام 1989 
و التي وقعتها دولة الكويت والتي تقر بحق كل طفل بتلقي عناية صحية متخصصة يقدمها طبيب أطفال 
للعائالت تأخذ احتياجات الطفل في االعتبار  مختص وممرضات محترفات داخل منشآت مخصصة 
وكذلك ندعم بيان منظمة الصحة العاملية WHO الحديث بأن العناية التلطيفية حق أسا�ضي من حقوق 
األطفال الذين يعانون من أمراض مهددة لحياتهم وكذلك وثيقة روما 2016 والتي تؤكد على حقوق الطفل 

السالف ذكرها والتي وقع عليها ممثلين لكافة الديانات العاملية من ضمنها اإلسالم.
 

أهدافنا:

تخفيف األثر السلبي لدخول املستشفى واإلصابة باملرض على الطفل وعائلته على حد سواء	 
• إتاحة الفرص لنمو الطفل و تطوره بأفضل الطرق املمكنة	
تهيئة الطفل وعائلته لإلجراءات الطبية والعالجات التي سيخضع لها	 
التواصل بفعالية مع األعضاء اآلخرين في فريق الرعاية الطبية	 
ضمان االستمرار  والتطوير لبرنامج حياة الطفل ضمن منشآت الرعاية الطبية في الكويت	 
التعاون و تبادل الخبرات مع املنظمات التي تعمل داخل الكويت وخارجها	 
تحديد املستشفيات التي ال تقدم الرعاية الصحية املناسبة لألطفال، و العمل على تأمين العناية 	 

التلطيفية لهم والسيطرة على األلم في املنزل أو في مركز العناية التلطيفية حتى يتمكن األهل من 
اختيار الطريقة أو املكان املناسب للعناية بطفلهم الذي يعاني من إحدى األمراض املستعصية.
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رحلة الطفل خالل
فترة العالج

منــذ افتتــاح أول غرفــة ألعــاب فــي املستشــفى األميـــري  عــام 1989، التزمــت الجمعيــة بدعــم االحتياجــات 
النفســية واالجتماعيــة لألطفــال الذيــن يتلقــون الرعايــة الصحيــة وعائالتهــم فــي املستشــفى مــن خــالل اللغــة 
العاملية لألطفال وهي لغة »اللعب«، كانت كاتش أول منظمة تأسس برنامج حياة الطفل في الشرق األوسط 
وقــد تــم االعتــراف ببرامجهــا ودعمهــا مــن قبــل رواد وقــادة فــي مجــال حيــاة الطفــل وجمعيــة مهنيــو حيــاة الطفــل 

 . ACLP

ويقــود برامــج كاتــش لحيــاة الطفــل اختصاصيــات حيــاة الطفــل الالتــي يقدمــن مجموعــة متنوعــة مــن 
الخدمــات التــي تشــمل:

تعزيز النمو الطبيعي والتنمية من خالل اللعب	 
إعــداد األطفــال لإلجــراءات الطبیــة مــن خــالل اســتخدام الصــور، واملعــدات الطبیــة الحقیقیــة، واللغــة 	 

املناســبة تنمویــا
توفير الدعم النف�ضي واالجتماعي أثناء اإلجراءات الطبیة من خالل تقنيات التأقلم 	 
تقديم أنشطة اللعب العالجي، والفن، وتجارب التعبير عن الــــذات	 
توعيـــــة األطفــال وعائالتهــم بشــأن مرضهــم واإلجــراءات الطبيــة التــي يمــرون بهــا خــالل تواجدهــم فــي 	 

ملستشــفى  ا
دعم األطفال وعائالتهم أثناء تواجدهم في بيئة تقديم الرعاية الطبية 	 
تقديــم تقنيــات التعامــل مــع األلــم الغيــر دوائيــة )املعرفيــة والســلوكية( للمســاعدة علــى تخفيــف األلــم 	 

لــدى األطفــال
تعزيز الرعاية املركزية للطفل وعائلته	 
توفير الدعم في حاالت الوفاة القدر هللا سواء للمر�ضى أو عائالتهم عند الحاجة	 

موجهــات اللعــب املهنيــات فــي كاتــش يعملــن مــع اختصاصيــات حيــاة الطفــل لتعزيــز  وتوفيــر فــرص اللعــب 
فــي كاتــش مجموعــة  اللعــب  تقــدم موجهــات  فــي املستشــفى.  التنمويــة لألطفــال  الناحيــة  مــن  املناســبة 

متنوعــة مــن الخدمــات التــي تشــمل:
مســاعدة األطفــال علــى التأقلــم مــع وجودهــم فــي املستشــفى مــن خــالل »تجــارب اللعــب العاديــة« ) اللعــب 	 

النموذجيــة التــي يمارســه األطفــال يوميــا(
تنظيــم اللعــب اليومــي والخبــرات الفنيــة فــي غرفــة اللعــب باملستشــفى أو بجانــب ســرير الطفــل أو فــي 	 

الخارجيــة العيــادات 
توفير فرص اللعب التنموي ذي الجودة العالية	 
تنظيم فعاليات خاصة  في املناسبات للحفاظ على اتصال كل طفل مع البيت واملدرسة واملجتمع	 
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النمو التنظيمي و الطبي

13

اإلستثمار في العنصر البشري

تعهدت كاتش برفع مستوى خدمة رعايـــــة األطفال من خالل برنامج "حياة الطفل 
في الكويت" من خالل التطـــور والتميـــز التنظيمـــي والطبـــي. حيث يتم تقديم خبرات 
تعليميــة إلزاميــة الختصاصيــات حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب فــي كاتــش علــى مدار 
العــام بهــدف زيــادة معرفتهــم فــي تطـــور الطفــل وتطبيــق التعليــم النظــري إلــى ممارســة 
عمليــة. فــي 2017، أكملــت موجهــة لعــب بنجــاح برنامــج تعليــم وتدريــب يتما�ضــى مــع 
متطلبات مجلس مهنيو حياة الطفل ACLP قد صممته كاتش لتصبح اختصاصية 
حيــاة الطفــل، وفــي شــهر أكتوبــر مــن هــذا العــام، اجتــازت موجهــة اللعــب بنجــاح 
امتحــان االعتمــاد وأصبحــت ثالــث اختصاصيــة معتمــدة فــي مجــال حيــاة الطفــل فــي 

الكويــت.

رواية قصة

في عام 2017، غيـرت الجمعية طريقة جمع البيانات الخاصة ببرامج حياة الطفل 
وكيفتهــا تبعــا لنهــج مجلــس مهنيــو حيــاة الطفــل ACLP و ذلــك لقيــاس مــدى تأثيــر 
خدمــات حيــاة الطفــل. تهــدف البيانــات املجمعــة إلــى روايــة قصــة الطفــل املريــض 

وعائلتــه وسلســلة الخدمــات الشــاملة املقدمــة لحيــاة الطفــل.

كمــا تــم البــدء بجمــع البيانــات الخاصــة بلقــاء املريــض Patient Encounter والتـــي 
توثــق التواصــل التفاعلــي الختصاصيــة حيــاة الطفــل مــع الطفــل املريــض أو أحــد 
اإلخــوة أو  الوالديــن، مجمــوع اللقــاءات هــي عــدد التفاعــالت الكليــة مــع املريــض/

األســرة. فالهــدف منهــا هــو تحديــد عــدد املرضـــى والعائــالت التــي تتواصــل معهــم 
اختصاصيــة حيــاة الطفــل بشــكل منتظــم.
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برامج كاتش
لحياة الطفل
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مستشفى األميري

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يديــر فريــق كاتــش  فــي مستشــفى األميــري اختصاصيــة حيــاة الطفــل ويدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات اللعــب. 
يتم توفير خدمات حياة الطفل في أجنحة األطفال 14 و 15 و قسم العيادات الخارجية و قسم الحوادث.

توفير اللعب ودعم املريض

أدخل طفل يبلغ من العمر 12 عاما إلى املستشفى األميري وهو أحد املر�ضى املترددين بصفة مستمرة على 
املستشــفى ألســباب تتعلــق بحالتــه الصحيــة املزمنــة. ففــي املا�ضــي، تلقــى املريــض العــالج الطبــي فــي الخــارج 
وكان يعتــزم الســفر الــى الواليــات املتحــدة الســتكمال العــالج مــرة أخــرى.  نصــح األطبــاء فــي مستشــفى األميــري 
عائلــه الطفــل بإبقــاء الطفــل فــي املستشــفى حتــى موعــد ســفرهم لضعــف الجهــاز املناعــي لديــه، وعليــه تــم 

إدخالــه إلــى غرفــة العــزل لحمايتــه.

ألتزمــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب فــي كاتــش بتقديــم الدعــم املســتمر للمريــض. وقــد أعــرب 
لهــم الطفــل عــن شــعوره  بامللــل وافتقــاده لعائلتــه وأصدقائــه فــي املدرســة. وكانــت زيــارات والديــه خــالل النهــار  

قصيــرة حيــث يعمــل كال منهمــا بوظيفــة دوام كامــل. 

قدمــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل الدعــم العاطفــي للمريــض مــن خــالل االســتماع الفعــال وتشجيعـــــــه علــى 
التعبيــر عــن مشــاعره حــول وجــوده فــي املستشــفى، كمــا قامــت بالتنســيق للمريــض لقضــاء الوقــت مــع طبيبــه 

املعالــج حتــى تتســنى لــه الفرصــة بطــرح األســئلة الخاصــة بحالتــه الصحيــة و عالجــه. 

كان مــن امللحــوظ بــأن املريــض يســتمتع بقضــاء الوقــت فــي غرفــة اللعــب، فحــددت اختصاصيــة حيــاة الطفل 
وموجهــات اللعــب خطــة مــع فريــق الرعايــة الطبيــة  للســماح لــه بالذهــاب الــى غرفــة ألعــاب كاتــش فــي الصبــاح 
الباكــر عندمــا ال يتواجــد مر�ضــى آخــرون فــي الغرفــة أو بعــد تنظيــف غرفــة اللعــب وإغالقهــا، و كذلــك احتفــل 

فريــق حيــاة الطفــل فــي كاتــش بعيــد ميــالده فــي املستشــفى بتــــــزيين غرفتــه.

قبــل موعــد ســفر املريــض، تواصلــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل فــي كاتــش مــع اختصاصيــة حيــاة الطفــل  فــي 
املستشفى في الواليات املتحدة، حيث تبادلتا املعلومات حول استراتيجيات التأقلـم للمريض، واهتماماته 
ومــا يحبــه ويفضلــه مــن األلعــاب . وللمســاعدة فــي إعــداد املريــض لالنتقــال مــن مستشــفى فــي الكويــت إلــى 
مستشــفى آخــر فــي الخــارج، شــاركت اختصاصيــة حيــاة الطفــل فــي كاتــش مــع املريــض  بعــض مــن الصــور 
للمستشــفى الجديــد . وكان املريــض حريصــا علــى معرفــة املزيــد عــن بيئــة املستشــفى الجديــدة وقــام بجمــع 
معلومــات إضافيــة عــن املستشــفى . كمــا شــجعته اختصاصيــة حيــاة الطفــل علــى جلــب أشــياء محببـــة لديـــه 

مــن املنــزل ألخذهــا معــه عندمــا يســافر.

كان املريــض ســعيدا ومتحمســا ملعرفــة أنــه قــد تــم إرســال بريــد إلكترونــي إلــى فريــق املستشــفى عنــه. وقبــل 
مغادرتــه املستشــفى األميــري، طلــب مــن اختصاصيــة حيــاة الطفــل أن تكتــب »حيــاة الطفــل«  علــــى ورقــة 
مالحظــات. وعنــد وصولــه إلــى املستشــفى فــي الخــارج، أرســلت اختصاصيــة حيــاة الطفــل رســالة لفريــق كاتــش 
إلبالغهم بأن املريض فور دخوله للغرفة قام بإعطاء ورقة صغيرة  ملمرضته للبحث عن اختصاصية حياة 

الطفــل.
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3,١3٢ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا مداخالت إختصاصية حياة 
الطفل في مستشفى األميري عام 2017

٤,3٤٢ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى األميري عام 2017
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* خالل شهر ديسمبر 2017، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى األميري من قبل 
موجهة لعب أولى.

يدير فريق كاتش  في مستشفى األميري اختصاصية حياة الطفل ويدعمها اثنتان من موجهات اللعب. يتم 
توفير خدمات حياة الطفل في أجنحة األطفال 14 و 15 و قسم العيادات الخارجية و قسم الحوادث.
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مستشفى البنك الوطني لألطفال

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يدير فريق كاتش في مستشفى البنك الوطني لألطفال اختصاصية حياة الطفل ويدعمها ثالثة من  موجهات 
اللعــب. يتــم توفيــر خدمــات حيــاة الطفــل فــي: أجنحــة األطفــال 1 و 2 و 3، و قســم العيــادات الخارجيــة و وحــدة 

زراعة الخاليا الجذعية و قسم حالة اليوم الواحد والحاالت املحولة من وحدة العناية املركزة .

أثر العمل الجماعي – السير على خطى املريض و عائلته

فتــاة فــي التاســعة مــن عمرهــا تــم تشــخيصها حديثــا بســرطان الــدم فــي مستشــفى البنــك الوطنــي لألطفــال. 
ومنــذ تشــخيصها، أصبحــت العائلــة فــي صدمــة وكان مــن الصعــب عليهــم وعلــى الطفلــة تقبــل األمــر ، و أم�ضــى 
الجميــع يواجــه وقتــا عصيبــا. بدايــة كانــت العائلــة فــي حالــة نكــران ثــم بــدأ الجميــع فــي التأقلــم مــع ما كان يحدث 

و باألخــص الوالــد.

قــد قدمــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل الدعــم لــكال مــن الطفلــة وعائلتهــا مــن خــالل شــرح دور حيــاة الطفــل، 
كمــا أكــدت اختصاصيــة حيــاة الطفــل لهــم بــأن فريــق كاتــش بمــا فيــه مــن موجهــات اللعــب متواجــدون لتقديــم 
الدعــم لهــم خــالل فتــرة العــالج. و ســاعدتهم علــى تفهــم تجربــة الرعايــة الطبيــة مــن خــالل املحادثــات ذات األثر 

العالجــي، ومــن خــالل األلعــاب التنمويــة، والتحضيــر لإلجــراءات الطبيــة.

بــدأت املريضــة رحلتهــا الطبيــة برفضهــا دخــول املستشــفى ورفــض تنــاول األدويــة. حيــث كانــت تخــاف مــن 
اإلجراءات الطبية الكثيرة ومن سحب عينات الدم منها. إن هذا االرتباك الحادث في نظام حياتها الطبيعية 

وشــعورها بفقــدان الســيطرة انعكــس علــى ســلوكها بينمــا كانــت تســعى للتحكــم بحياتهــا مــرة أخــرى.

عندمــا بــدأت املريضــة بزيــارة املستشــفى والبــدء فــي عالجهــا، حرصــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل علــى رؤيــة 
الطفلــة أينمــا كانــت كمــا أعــدت خطــة عالجيــة مدروســة لبنــاء عالقــة قائمــة علــى الثقــة بينهمــا.  بــدأت هــذه 
العالقــة باللعــب معهــا بجانــب الســرير ثــم تشــجيعها للمجــيء للعــب فــي غرفــة األلعــاب و االنخــراط فــي أنشــطة 

اللعــب العالجــي كبنــاء مستشــفى باملكعبــات والقيــام باأللعــاب التــي لهــا عالقــة بالتجــارب الطبيــة. 

كما قامت اختصاصية حياة الطفل بتحضير الطفلة من خالل استخدام أدوات طبية حقيقية و الصور و 
قسطرة  الوريد املركزي )Porta-cath( باستخدام لغة مناسبة لعمر الطفلة ملساعدتها على فهم ما يحدث، 
وعليــه بــدأت الطفلــة بتفهــم بيئــة املستشــفى و التأقلــم مــع خبــرات تلقــي العــالج و التخطيــط لعالجهــا وكذلــك 
التأقلــم مــع التجربــة بأكملهــا. فالتحضيــر لإلجــراءات الطبيــة لــم يســاعد الطفلــة و حدهــا، بــل ســاعد العائلــة 

بأكملهــا.

مــع مــرور الوقــت بــدأت املريضــة باالبتســام والتفاعــل أكثــر فــي غرفــة اللعــب. و ازدادت معرفــة عائلتهــا  فــي تفهــم 
مــا يحــدث ممــا ســاعدهم بــدوره بالـــتأقلم مــع الوضــع.  وأصبــح مــن املمكــن رؤيــة الطفلــة تجلــس علــى الطاولــة 
تعمــل علــى نشــاط فنــي بــكل جــد، كمــا أصبحــت تســتمتع بألعــاب board game و تتحــدى موجهــات اللعــب 
واملتطوعيــن وكذلــك عائلتهــا. اســتمرت مشــاركة الطفلــة حتــى أمســت تســاعد بالتخطيــط للمشــاريع الفنيــة 

وأخــذ املبــادرة فــي تصميــم أنشــطة فنيــة لوضعهــا فــي غرفــة العــاب كاتــش.
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١,٤٤٠ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا مداخالت إختصاصية حياة 
الطفل في مستشفى البنك الوطني عام 2017

6,١٢5 من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى البنك الوطني عام 2017
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يدير فريق كاتش في مستشفى البنك الوطني لألطفال اختصاصية حياة الطفل ويدعمها ثالثة من  موجهات 
اللعــب. يتــم توفيــر خدمــات حيــاة الطفــل فــي: أجنحــة األطفــال 1 و 2 و 3، و قســم العيــادات الخارجيــة و وحــدة 

زراعة الخاليا الجذعية و قسم حالة اليوم الواحد والحاالت املحولة من وحدة العناية املركزة .
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مستشفى الجهراء

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يقود فريق كاتش في مستشفى الجهراء اختصاصية حياة طفل معتمدة يدعمها موجهتين لعب. يتم تقديم 
خدمات كاتش في األجنحة 6 و 7 و 8 و 28 و 31 و كذلك في وحدة العناية املركزة لألطفال.

التأقلم مع التشخيص الطبي: دعم طفل و والدته

ادخــل طفــل فــي الثامنــة مــن عمــره إلــى املستشــفى حيــث كان يعانــي مــن ارتفــاع فــي مســتوى ســكر الــدم و تــم 
تشــخيصه بمــرض الســكري. عنــد دخولــه إلــى الجنــاح، قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بتقديــم نفســها لــكال 
مــن الطفــل ووالدتــه، و ســرعان مــا بــدأت األم فــي التعبيــر عــن مخــاوف عديــدة إلختصاصيــة حيــاة الطفــل فيمــا 
يتعلق بحالة طفلها حيث لم تكن لديها معلومات عن مرض السكري و تأثيره على حياة طفلها. كانت بعض 

املخــاوف تتعلــق بحالتــه الصحيــة و عالجــه و املتابعــة الطبيــة املتوقعــة.

قامت اختصاصية حياة الطفل بمساعدة املريض و عائلته للتعامل مع هذا املرض، فكان بداية الدعم من 
خــالل تحضيــر الطفــل قبــل و خــالل عمليــة ســحب عينــات الــدم فــي الجنــاح، فشــرحت لــه كيفيــة اتمــام اإلجــراء 
العالجــي و ســبب ضروريتــه، كمــا ســاعدت اختصاصيــة حيــاة الطفــل اثنــاء اإلجــراء مــن خــالل اســتخدام 

تقنيــات صــرف اإلنتبــاه.

تــم دعــوة املريــض للعــب فــي غرفــة األلعــاب بعــد إتمــام اجــراء ســحب الــدم مباشــرة و قــد شــارك فــي اللعــب مــع 
املر�ضــى اآلخريــن. ســاهمت موجهــة اللعــب بخلــق بيئــة إيجابيــة للطفــل عــن طريــق توفيــر فــرص اللعــب املعتــادة 

كتلــك التــي يقــوم بهــا خــارج املستشــفى.

تــم توفيــر العديــد مــن األنشــطة العالجيــة للطفــل مــن قبــل اختصاصيــة حيــاة الطفــل حتــى يكتســب الطفــل 
املعرفــة الالزمــة و ليشــعر براحــة أكثــر خــالل تجربتــه الطبيــة، فمــن خــالل األلعــاب الطبيــة اســتطاع الطفــل 
تعلــم تقنيــات للتأقلــم مــع وخــزات اإلبــر اليوميــة لتلقــي العالجــات كتقنيــات التنفــس و تقنيــات صــرف اإلنتبــاه. 
وكذلك تابعت اختصاصية حياة الطفل عملية تأقلم األم و قدمت لها مذكرة و حثتها على تدوين أي أسئلة 
طبية تخطر في بالها و مشاركة مخاوفها في هذا الشأن مع الفريق الطبي، كما ساعدت األم في تفهم ما يجب 

عملــه لدعــم طفلهــا بشــكل يومــي.

أصبــح كال مــن الطفــل ووالدتــه علــى درايــة بــكل نواحــي رحلتهــم فــي الرعايــة الصحيــة، و عندمــا حــان موعــد 
الخــروج مــن املستشــفى، كانــت األم علــى ثقــة بــأن لديهــا القــدرة علــى العنايــة بطفلهــا فــي املنــزل.
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٢,868 من املر�ضى و أخوانهم تلقوا مداخالت إختصاصية حياة 
الطفل في مستشفى الجهراء عام 2017

٢,9٠9 من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى الجهراء عام 2017
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يقود فريق كاتش في مستشفى الجهراء اختصاصية حياة طفل معتمدة يدعمها موجهتين لعب. يتم تقديم 
خدمات كاتش في األجنحة 6 و 7 و 8 و 28 و 31 و كذلك في وحدة العناية املركزة لألطفال.
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مستشفى الفروانية

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يديــر فريــق كاتــش فــي مستشــفى الفروانيــة اختصاصيــة حيــاة الطفــل ويدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات اللعــب. 
تقــدم خدمــات كاتــش فــي أجنحــة األطفــال 5 و6 و 8 وفــي العيــادات الخارجيــة والعنايــة املركــزة لألطفــال. كمــا 
يتــم توفيــر خدمــة العــالج بالنغمــات الصوتيــة مــرة واحــدة أســبوعيا مــن قبــل اختصاصيــة العــالج بالنغمــات 

الصوتيــة مــن بيــت عبــدهللا لرعايــة األطفــال.

أثر اللعب ودعم التأقلم في املستشفى

أدخــل طفــل ذو ثــالث ســنوات إلــى مستشــفى الفروانيــة بعــد ابتالعــه بطاريــة صغيــرة ومــن ثــم تــم نقلــه بســبب 
مضاعفــات فــي حالتــه الصحيــة و بســبب العــدوى الفيروســية. عنــد إدخالــه للجنــاح مــرة أخــرى، كان يعانــي 
مــن فقــدان الشــهية كمــا واجــه صعوبــة فــي امل�ضــي فــكان يم�ضــي منحنــي القامــة، باإلضافــة إلــى شــعوره باأللــم 
لــذا تطلبــت حالتــه الصحيــة بــأن يتواجــد فــي املستشــفى وأن يتــم عزلــه لفتــرة طويلــه اســتمرت ألكثــر مــن ثالثــة 

أســابيع.

لم يتمكن الطفل من زيارة غرفة ألعاب كاتش أو املشاركة في أنشطة اللعب مع اخوانه منذ دخوله الجناح 
للمــرة الثانيــة بســبب بقائــه فــي غرفــة العــزل و عليــه كان يواجــه صعوبــة فــي التأقلــم.  اســتطاعت اختصاصيــة 
حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب إيجــاد ســبل لجلــب غرفــة اللعــب لــه، وكان يتــم قضــاء الوقــت مــع املريــض 
للعــب فــي غرفتــه بشــكل يومــي لخلــق بيئــه طبيعيــة لــه، ومســاعدته فــي العثــور علــى طــرق للتعبيــر عــن مشــاعره، 
ودعم سبل التنمية الشاملة له وكان يتم اختيار األلعاب للطفل يوميا وتركها معه حتى يتمكن من ممارسة 

أنشــطة اللعــب علــى مــدار اليــوم.

قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بتقديــم الدعــــــــــــــــــــــم وتحضيــر الطفــل لإلجــراءات الطبيــة عنــد احتياجــه 
إلــى تركيــب مغــذي بالوريــد )IV( أو ســحب عينــة الــدم، و ذلــك مــن خــالل اللعــب الطبــي، والــذي كان إحــدى 
الوســائل املســتخدمة لتحضيــر املريــض، أتيحــت الفرصــة للطفــل للتــدرب علــى العديــد مــن اســتراتيجيات 
التأقلــم املختلفــة واستكشــاف املــواد الطبيــة. وأصبــح الطفــل علــى درايــة بالبيئــة الطبيــة مــن حولــه مــن خــالل 
اتاحة الفرصة له باللعب باألدوات الطبية كالحقن واألشرطة الالصقة وسماعة الطبيب، فتظاهر املريض 

بأنــه طبيــب يســاعد مريضــه )الدميــة( علــى تنــاول الــدواء وأخــذ الحقــن. 

حرصــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل علــى اســتخدام كريــم إمــال )كريــم طبــي يســاعد علــى تخديــر الجلــد( مــع 
الفريــق الطبــي للمســاعدة علــى التقليــل مــن الشــعور باأللــم لــدى املريــض عنــد وخــزه لوضــع أنبــوب املغــذي 
الوريــدي أو عنــد ســحب عينــة دم. ســاعد هــذا بــدوره علــى دعــم املريــض حيــث أنــه كان حريــص علــى مشــاهدة 
مــا يتلقــاه مــن اجــراءات طبيــة، فــكان يبــدأ بنفــخ فقاعــات الصابــون عنــد وضــع أنبــوب املغــذي الوريــدي لــه أو 
سحب عينات الدم منه ثم يلتفت سريعا ملشاهدة االجراء الطبي بينما تستخدم اختصاصية حياة الطفل 

اللغــة املناســبة لعمــر الطفــل لوصــف كل خطــوة و مــا يليهــا ملســاعدة املريــض علــى فهــم مــا يحــدث.

عنــد تحســن حالــة الطفــل، شــجع األطبــاء فــي مستشــفى الفروانيــة والــدي املريــض علــى مواصلــة العــالج الطبــي 
لطفلهمــا عــن طريــق األدويــة التــي تؤخــذ بالفــم ملــدة شــهر ونصــف مــن املنــزل. و كان كال مــن املريــض ووالديــه 
سعداء ملغادرة املستشفى وأعربوا عن تقديرهم لكل املساعدة التي تلقونها من فريق »كاتش« في مستشفى 
الفروانية ومن اختصاصية حياة الطفل وموجهات اللعب مضيفين بأنه بفضل دعم خدمات حياة الطفل 

فــي كاتــش اســتطاع طفلهــم التأقلــم بشــکل جیــد فــي غرفــة العــزل وخــالل اإلجــراءات الطبيــة.
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٢,٧86 من املر�ضى و أخوانهم تلقوا مداخالت إختصاصية حياة 
الطفل في مستشفى الفروانية عام 2017

6,٢6٤ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى الفروانية عام 2017
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*

* خالل شهر أغسطس 2017، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى الفروانية من قبل
موجهة اللعب.

يدير فريق كاتش في مستشفى الفروانية اختصاصية حياة الطفل ويدعمها اثنتان من موجهات اللعب. 
تقدم خدمات كاتش في أجنحة األطفال 5 و6 و 8 وفي العيادات الخارجية والعناية املركزة لألطفال.
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3٢١  من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات العالج بالنغمات الصوتية في مستشفى الفروانية عام 2017

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

قوة العالج بالنغمات الصوتية

إن العــالج بالنغمــات الصوتيــة هــو االســتخدام الطبــي القائــم علــى األدلــة للمداخــالت املوســيقية لتحقيــق 
أهــداف فرديــة مــن خــالل تكويــن عالقــة عالجيــة مــع اختصا�ضــي معتمــد قــد اجتــاز مســبقا برنامــج معتمــد 

للعــالج بالنغمــات الصوتيــة. )جمعيــة العــالج باملوســيقى األمريكيــة(

بــدأت إختصاصيــة العــالج بالنغمــات الصوتيــة التابعــة لبيــت عبــدهللا فــي توفيــر خدمــات العــالج بالنغمــات 
الصوتيــة لألطفــال و عائالتهــم فــي مستشــفى الفروانيــة منــذ أكثــر مــن عــام، وقــد تمكنــت اإلختصاصيــة مــن 
متابعة املر�ضى في جميع أقسام األطفال و كذلك في وحدة العناية املركزة لألطفال مرة أسبوعيا.  وقد تمكن 
العــالج بالنغمــات الصوتيــة مــن دعــم العديــد مــن املر�ضــى الدائميــن ذوي الحــاالت املزمنــة فــي املستشــفى. وقــد 
اســتفاد أحــد املر�ضــى  علــى وجــه الخصــوص كثيــرا مــن العمــل الجماعــي والدعــم قدمتــه كال مــن اختصاصيــة 

حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب و اختصاصيــة العــالج بالنغمــات الصوتيــة. 

كان يعانــي طفــال ذو العــام و النصــف مــن متالزمــة األمعــاء القصيــرة Short Bowel Syndrome حيــث أدخــل 
إلــى املستشــفى منــذ أن كان عمــره بضعــة أشــهر، فق�ضــى معظــم وقتــه فــي غرفتــه بمرافقـــة والدته،اســتطاعت 
اختصاصيــة العــالج بالنغمــات الصوتيــة العمــل علــى مهــارات التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي مــع املريــض و 
تحفيــز مهاراتــه الحركيــة، والعمــل علــى تقنيــات االســترخاء لخلــق أفضــل بيئــة ممكنــة لتطـــور الطفــل خــالل 

تواجــده فــي املستشــفى مــن خــالل العــالج بالنغمــات الصوتيــة.

عند بداية لقاء اختصاصية العالج بالنغمات الصوتية باملريض إما كان نائما طوال اليوم أو يشعر باأللم، 
وكان غير قادر ا على تناول الطعام مما تســبب بعدم الشــعور بالراحة له ولوالدته. تضمنت جلســات العالج 
بالنغمــات الصوتيــة األوليــة املداخــالت الصوتيــة املرتجلــة التــي تــم تحديدهــا وقتيــا إلتاحــة الفرصــة للطفــل 
بالتفاعل على طريقته الخاصة. بدأ الطفل باملشاركة بصورة أكبر  كل أسبوع وكانت بداية التواصل بالعين 
أو بتحريــك يــده علــى الطبلــة، و علــى قــدر التغيــرات فــي حالتــه الصحيــة كانــت التغيــرات علــى قدراتــه الحركيــة، 
ففي أحد األسابيع كانت لديه القدرة على حمل أداة املوسيقى بالهز )shaker( وفي األسبوع التالي لم يستطع 
بالكاد رفع ذراعه. من خالل العالج بالنغمات الصوتية كان الطفل قادرا على السيطرة على بيئته، فمرونة 

العــالج بالنغمــات الصوتيــة لهــا قيمــة كبيــرة فــي دعــم املر�ضــى وعائالتهــم فــي بيئــة املستشــفى الدائمــة التغير.

وبينمــا بــدأت حالــة املريــض بالتحســن، كان العــالج بالنغمــات الصوتيــة قــادر  علــى توجيــه أهــداف الطفــل 
للتركيــز علــى حاجاتــه التنمويــة، وتعزيــز قدراتــه الحركيــة، واملحادثــات واملشــاركة مــن خــالل عــزف النغمــات. 
فــي حيــن كان املريــض يعمــل علــى االســترخاء و احتياجاتــه التنمويــة الخاصــة بــه، كانــت والدتــه أيضــا قــادرة 
علــى االســتفادة مــن جلســات العــالج بالنغمــات الصوتيــة. مــن خــالل العمــل أثنــاء العــالج بالنغمــات الصوتيــة 
كانــت والدتــه قــادرة علــى اكتســاب الثقــة حــول كيفيــة دعــم نمــو ابنهــا، واملشــاركة فــي صنــع ذكريــات إيجابيــة 

واستكشــاف الطــرق التــي يمكــن أن تشــارك فيهــا مــن خــالل الرعايــة الذاتيــة الروتينيــة .
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مستشفى الرازي

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يقــود فريــق كاتــش فــي مستشــفى الــرازي اختصاصيــة حيــاة طفــل واحــدة و يدعمهــا موجهتــان لعــب و تقــدم 
خدماتنــا فــي كال مــن جنــاح 1 و 2 و قســم العيــادات الخارجيــة و قســم حــاالت اليــوم.

أثر اللعب و العالقات العالجية

أدخل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات مرة أخرى إلى الجناح في 2017 إلتمام عملية جراحية . كان يعاني 
الطفــل مــن مشــاكل صحيــة مزمنــة  أثــرت علــى فخــذه و طــول ســاقه . كان الهــدف مــن العمليــة الثانيــة هــو 
تطويــل ســاقه عــن طريــق توصيــل جهــاز طبــي )جهــاز إعــادة ترميــم األطــراف LRS( للمســاعدة علــى نمــو العظــم، 
وعليه أحتاج الطفل العناية الصحية املكثفة بعد العملية  مباشرة باإلضافة إلى جلسات العالج الطبيعي 

بشــكل يومــي. و قــد ق�ضــى الطفــل أكثــر مــن شــهر فــي مستشــفى الــرازي.

قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بتحضيــر املريــض للعمليــة عــن طريــق مشــاهدة صــور للجهــاز الطبــي، كمــا 
أخبرتــه بانــه ســيتمكن مــن تحريــك ســاقه بحريــة أكثــر بعــد إتمــام العمليــة و خــالل فتــرة امتثالــه للشــفاء. فــي يــوم 
العمليــة، قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بقضــاء الوقــت مــع املريــض فــي غرفــة األلعــاب، فإتاحــة الفرصــة 
لــه للعــب  فــي غرفــة األلعــاب ســاهمت فــي مســاعدته علــى الشــعور بالراحــة والتأقلــم مــع الوضــع الالزميــن قبــل 

عمليتــه و التــي اســتمرت ألكثــر مــن 5 ســاعات.

بعــد العمليــة الجراحيــة، تأقلــم الطفــل بصــورة جيــدة و كان متحمــس بشــدة للعــودة لغرفــة األلعــاب وكان 
يعبــر عــن حماســه كل يــوم. خــالل فتــرة تواجــده الطويلــة باملستشــفى، انخــرط الطفــل بشــغف فــي العديــد مــن 
النشاطات املختلفة في غرفة األلعاب و كان يسعد بشدة لتواجد املتطوعين حتى أنه تابع مواعيد تواجدهم 
حتــى تتســنى لــه الفرصــة للعــب معهــم. بعضــا مــن ألعابــه املحببــة كانــت ألعــاب الفيديــو، و األلعــاب العفويــة و 

األنشــطة الفنيــة و ألعــاب املنافســة )Board Games( مــع املتطوعيــن.

قدمت اختصاصية حياة اللعب للطفل دعما امتد خارج نطاق خدمات غرفة األلعاب. فكان من الضروري 
تحديد تقنيات للتأقلم مع اإلجراء اليومي لتطهير مكان الجراحة ، وعليه،  قامت اختصاصية حياة الطفل 
مــع الطفــل بتحديــد تلــك التقنيــات والتــي كان منهــا التنفــس و العــد و مشــاهدة الفيديوهــات الترفيهيــة علــى 

اليوتيــوب.

فــي مرحلــة معينــة خــالل تواجــد املريــض فــي املستشــفى قــام الطبيــب املســؤول عــن حالــة الطفــل بإخبــاره بأنــه 
مــن املحتمــل أن يتــم إجــراء عمليــه أخــرى لتضبيــط الجهــاز الطبــي ممــا كان مــن الصعــب ســماعه علــى كال مــن 
املريض ووالدته و تمنياه لو أنه لم يمكن على املريض الخضوع لجراحة جديدة و البقاء في املستشفى لفترة 
أطــول. قــام الطبيــب بشــرح اإلجــراء الطبــي بصــورة جيــدة و أضــاف بأنــه إجــراء طبــي صغيــر مقارنــة بالعمليــة 
التــي أجراهــا الطفــل ســابقا. تابعــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل املريــض بعدهــا للتأكــد مــن أنــه قــد فهــم طبيعــة 
اإلجــراء الطبــي، و أراد الطفــل ان يرســم نفســه بعــد ســنه عندمــا يكــون بســاق أطــول ممــا كان لــه مــن األثــر 

العالجــي ملســاعدته علــى التعبيــر عــن مشــاعره. 

بالرغــم مــن مغــادرة املريــض للمستشــفى إال أنــه الزال يأتــي إلــى املستشــفى لجلســات العــالج الطبيعــي، وفــي كل 
زيــارة، يأتــي املريــض إلــى غرفــة األلعــاب للمشــاركة فــي اللعــب مــع اختصاصيــة حيــاة الطفــل و موجهــات اللعــب 

و املتطوعيــن.
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3,56٤ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا مداخالت إختصاصية حياة 
الطفل في مستشفى الرازي عام 2017

8,١٤6 من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى الرازي عام 2017
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يقــود فريــق كاتــش فــي مستشــفى الــرازي اختصاصيــة حيــاة  طفــل واحــدة و يدعمهــا موجهتــان لعــب و تقــدم 
خدماتنــا فــي كال مــن جنــاح 1 و 2 و قســم العيــادات الخارجيــة و قســم حــاالت اليــوم.
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مستشفى إبن سينا

الصورة املوضحة ال تمثل القصة

إحداث فرق

يديــر فريــق كاتــش فــي مستشــفى ابــن ســينا اختصاصيــة حيــاة الطفــل و يدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات اللعــب. 
تقدم خدمات كاتش في جناح 1 وجناح 6، و مركز البابطين للحروق وقســم جراحة اليوم الواحد لألطفال.

فن فهم منظور طفلة ذات الخمس سنوات  - أثر التحضير  للجراحة

تــم نقــل فتــاة عمرهــا 5 ســنوات إلــى مستشــفى ابــن ســينا مــن مستشــفى آخــر فــي الكويــت حيــث تــم تشــخيص 
 .)Hickman Line( حالتهــا بخلـــل نــادر فــي الــدم . تــم إدخالهــا إلــى املستشــفى لوضــع أنبــوب القســطرة املركزيــة
التقــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل  التــي عــاودت االلتحــاق بالبرنامــج فــي ديســمبر  بهــذه الفتــاة الصغيــرة وعائلتهــا 
حال وصولهم إلى املستشفى و قدمت نفسها لهم كما أوضحت دورها في املستشفى موضحة أهمية تحضير 
املريضة  الجراء عملية جراحية.  وخالل هذا التعارف اتضح بأن املريضة كانت خائفة وال تعلم ما سيحدث 
لهــا. قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بشــرح أهميــة تحضيــر الطفلــة للعمليــة وأوضحــت كيــف أن عمليــة 
التحضيــر ستســاعدها علــى التأقلــم بشــكل أفضــل قبــل وبعــد الجراحــة، وبالرغــم مــن أن العائلــة قــد أخبــرت 
املريضــة بأنــه ســيتم فقــط وضــع أنبــوب القســطرة لهــا، إال أن الطفلــة كانــت شــديدة الخــوف ممــا قــد يســببه 

هــذا اإلجــراء مــن ألــم.

قامت اختصاصية حياة الطفل بتهيئة و تحضير املريضة باستخدام أنبوب حقيقي ودمية، وقصة عن فتاة 
صغيــرة خضعــت لنفــس اإلجــراء الطبــي، كمــا أطلعــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل املريضــة علــى صــور لغرفــة 
العمليــات واألدوات الطبيــة التــي ســوف تراهــا بمــا فيهــا قنــاع التخديــر. كانــت املريضــة تحمــل الدميــة وملســت 
األنبوب الستكشافه ومعرفة املزيد. ثم قرأت لها والدتها كتابا عن فتاة صغيرة مرت بنفس التجربة الطبية 
مــع التركيــز علــى الصــور فــي القصــة. ســاعدت عمليــة التحضيــر علــى فهــم وجهــة نظــر هــذه الفتــاه ذات الخمــس 
أعوام عن ما سيحدث عند حصولها على األنبوب بعد العملية، كما إزداد فهم العائلـة عن طبيعة اإلجراء.

بعــد هــذه العمليــة التحضيريــة، قامــت اختصاصيــة حيــاة الطفــل بتشــجيع املريضــة علــى اللعــب، فذهبــت 
موجهة اللعب للعب مع معها بالصلصال بجانب سريرها، وبعد وقت قصير من اللعب تم استدعاء املريضة 
لغرفة العمليات فواصلت اختصاصية حياة الطفل دعم كال من الطفلة ووالدتها أثناء نقلها الجراء العملية 
الجراحية.  كانت كل من الطفلة و أمها تتلهيا بنفخ فقاعات الصابون و تتبادال االبتسامات في انتظار دخول 
غرفــة العمليــات. وبعــد الجراحــة، بقيــت املريضــة فــي مستشــفى ابــن ســينا ملــدة ســاعة قبــل أن يتــم نقلهــا إلــى 

املستشــفى اآلخر.
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3,٢٤١ من املر�ضى و أخوانهم تلقوا خدمات موجهة اللعب في 
مستشفى ابن سينا عام 2017
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2017 2016

يديــر فريــق كاتــش فــي مستشــفى ابــن ســينا اختصاصيــة حيــاة الطفــل و يدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات اللعــب . 
تقــدم خدمــات كاتــش فــي جنــاح 1 وجنــاح 6، ومركــز البابطيــن للحــروق وقســم جراحــة اليــوم الواحــد لألطفــال.
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رسائل تقديرية من
األطفال املر�ضى و عائالتهم 
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برنامج كاتش التطوعي

إحدى التبرعات التي تم توزيعها على برامج كاتش لحياة الطفل.

أن توفير بيئة داعمة مســاعدة على الشــفاء لكل من األطفال و عائالتهم هو جوهر خدمات حياة الطفل التي 
نقدمها، و يدعم متطوعينا املدربين برامج حياة الطفل من خالل توفير فرص اللعب سواء في غرفة األلعاب 

أو بجانــب ســرير الطفــل.

لســنة جديــدة، اســتمرت كاتــش فــي اســتقطاب العديــد مــن املتطوعيــن الدائميــن ممــن التزمــو بتوفيــر بيئــة 
إيجابية و صنع فارق في حياة األطفال و عائالتهم في املستشفى. ففي 2017، قامت كاتش بتعيين 48 متطوع 
و متطوعة جدد، و كان معدل الدعم األسبوعي ما يقرب 20 متطوع أسبوعيا. يقوم املتطوعين باملشاركة في 
العديــد مــن أنشــطة اللعــب واللعــب بجانــب ســرير املر�ضــى و توفيــر األنشــطة الفنيــة و العمــل يــدا بيــد مــع فريــق 

حيــاة الطفــل.
 

اللعــب هــو لغــة كاتــش األساســية للتواصــل مــع األطفــال فــي املستشــفى بشــكل يومــي وعليــه فاأللعــاب هــي أداة 
هــذا التواصــل، لــذا تفهــم متطوعــو كاتــش هــذه الحاجــة و قامــوا بمبــادرات لتحقيقهــا، و مــن لــم يســتطع مــن 
املتطوعيــن توفيــر الوقــت للتطــوع إمــا بســبب التزامــات العمــل أو الدراســة أو العائلــة، قــام بالتبــرع باأللعــاب و 
بمســتلزمات غــرف األلعــاب لجميــع برامــج كاتــش لحيــاة الطفــل. فــي عــام 2017 قــام متطوعــو الجمعيــة بتنظيــم 

37 مبــادرة لجمــع األلعــاب و مســتلزمات غــرف األلعــاب.
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فعاليات كاتش و بيت عبدهللا

 ساعدت الفعاليات التي نظمتها املؤسسات أو األفراد خالل العام على ربط املجتمع باألطفال 
وعائالتهم. أحدثت هذه الفعاليات ذكريات دائمة للجميـع.

)Art of Living( نشاط فن اليوغا في  بيت عبدهللا برعاية أرت أوف ليفنج
يوم نشاط " عشر خطوات للسعادة " في بيت عبدهللا، برعاية مصرف الراجحي وبالنك هنتس

زيارة مدرسة الخليفة لبيت عبدهللا
فعالية املنشر روتانا في مستشفى الرازي 

زيارة بلومينج دالز " بيغ بير  " إلى مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية
ورشة عمل حول التنفس  وصحة الجسم والرقص برعاية سيليـا ومارتــا ديـاز 

فعالية مدرسة تعليم القيادة لألطفال في بيت عبدهللا برعاية  بورشيـه
  )HSBC( فعاليـــة يوم األرض لألطفال في بيت عبدهللا، برعاية بنك اتش اس بي �ضي

فعالية يدا بيد لألطفال في بيت عبدهللا، برعاية مجموعة هيلتون
دراجات نارية  لألطفال لقاء وترحيب في بيت عبدهللا، برعاية االدراجين الفينيقيين

)Imagin It( كوستا كوفي هوليداي ونشاط تزيين الكعك، برعاية كوستا كوفي و إيماجين ات
فعالية برعاية فندق كراون بالزا في مستشفى الفروانية

فعالية برعاية فيديكس الكويت )FedEx( في مستشفى الرازي
  )Green Yummies(  فعاليات قرقيعان 2017  في بيت عبدهللا، برعاية جمعية الخريجين و جرين ياميز

ومساعدة من بالنك هانتس
فعاليات قرقيعان 2017 في برامج كاتش باملستشفيات برعايـــة : 

- بنك برقان
- بنك الخليج 

HSBC بنك اتش اس بي �ضي -
KIB بنك الكويت الدولي -

- بنك الكويت الوطني
- أووريدوو

- بي دبليو �ضي
- سيفكو

- زين
- حفلة قرقيعان في مجمع سيمفوني برعاية التجارية

- ماكدونالدز

فعالية في جراند سينما وحفل عيد ميالد برعاية انسيا و ابراهيم بيتـــــــــالدي
فعاليات الصندوق السعيد في مستشفى البنك الوطني لألطفال برعاية بلومينج دالز 

فعالية االحتفال بالعيد الوطني برعاية هيلتون
احتفال الحرس الوطني الكويتي بالعيد في مستشفى البنك الوطني لألطفال

)Art space( فعالية االحتفال بعيد األم في بيت عبدهللا برعاية حب�ضي وشلهوب مع أرت سبيس
فعالية أفالم الليلة بتبرع من ماكدونالدز الكويت

كرنفال بنك الكويت الوطني في بيت عبدهللا، برعاية بنك الكويت الوطني
فعالية املدرسة اإلنجليزية الحديثة "حملة صندوق األحذية لألطفال في املستشفيات"

فعاليات املدرسة االنجليزية الحديثة في املستشفى األميري ومستشفى الرازي
 فعالية مجموعة أووريدوو في مستشفى الرازي

)Spread the Passion( عرض الدمى في مستشفى الفروانية استضافته سبريد ذي باشن
يوم مفعم باملرح وفعاليات هالوين في بيت عبدهللا، برعاية مؤسسة الغانم الهندسية بمساعدة فن زون
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تغيير و تطوير  بيئة األطفــال 

قسم األشعة في مستشفى ابن سينا قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء

قسم األشعة في مستشفى ابن سينا

قسم العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء

كجــزء مــن التــزام كاتــش بتقديــم رعايــة شــاملة تركــز علــى الطفــل املريــض وعائلتــه، تقــوم الجمعيــــة بدعــم 
املستشــفيات فــي جميــع أنحــاء الكويــت مــن أجــل إحــداث تغييــرات بيئيــة مرحبــة و مبهجــة للطفــل والعائلـــــــــة، 
حيث تدعم الجمعية املستشفيات في خلق بيئة تساعد على تخفيف الخوف والقلق،وتخلق محيط هادئ 

يســاعد علــى الشــفاء لــكال مــن األطفــال و عائالتهــــم.

وفي عام 2017، استكملت كاتش املشاريع التالية :
	 تصميم وتطوير »غرفة العائلة« في وحدة العناية املركزة لألطفال/ مستشفى مبارك

	 تصميم وتطوير »غرفة العائلة« في مستشفى البنك الوطني لألطفال 
	 تصميم قسم العيادات الخارجية بمستشفى الجهراء

	 تغيير تصميم غرفة املالحظة في وحدة العناية املركزة لألطفال بمستشفى الجهراء
	 تغيير تصميم قسم األشعة في مستشفى ابن سينا

لم يكن من املمكن إستكمال هذه املشاريع بنجاح دون توجيه ودعم عضو اللجنة التنفيذية السيدة/ كيم 
اليوســفي.
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رعاة برامج حياة الطفل

البنك األهلي الكويتي
السيد/ أنـور املال وحرمه
السيد/ عدنان البحر

السيد/ عصام محمد عبد الرحمن البحر
السيد/ مرزوق عبد الوهاب املرزوق

السيدة/ شروق الغانم في ذكرى املغفور له السيد/ لطفي املال 
السيدة/ عادلة محمد عبد الرحمن البحر

السيدة/ عفاف البحر
املركز املالي الكويتي )مركز(

بيت التمويل الكويتي
بنك آي بي �ضي

بنك الكويت الوطني
بنك برقان

ثلث بدر بن علي النصف
ثلث عبدالعزيز الصقر

ثلث يعقوب يوسف بهبهاني
شركة إنجازات للتنمية العقارية 

شركة التقدم التكنولوجي
شركة السينما الوطنية الكويتية

شركة املعجل لألدوية
شركة بدر سلطان  واخوانه 

شركة عبدهللا الحمد الصقر واخوانه
شركة علي الغانم وأوالده للسيارات

شركة محمد بن يوسف النصف وشركاه
شركة محمد عبدالرحمن البحر

الشيخة/ انتصار سالم العلي الصباح

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم لرعاية مهنة 
حياة الطفل خالل عام ٢٠١٧
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متبرعي كاتش

املدرسة اإلنجليزية الحديثة
أحمد روعان 

أزياء ريفا
أوريدو

إيكيا
إيما خباز

الشيخة/ فاطمة الصباح
القوات الجوية األمريكية - قاعدة أحمد الجابر 

الجويــة
القوات الجوية األمريكية - قاعدة على السالم

القوات العسكرية األمريكية - معسكر بويرنج و 
معســكر عرفجان

املدرسة الدولية البريطانية
املدرسة الكندية ثنائية اللغة

بسمة الزيد و زوجها من
Learn Thru Fun and Good Game

بيبي العندليب
تس كابريرا

جود الحربش
حسن الجارهللا

حضانة رويال بريتانيا 
حنين التركيت

دانة املال
رابطة النساء األمريكيات

راجيف ميثال فيدو
سارة الفليج

سارة لوكزاك
سماح كلخ

سناء النقيب
سندس حسين

سوق الينابيع الجارية لغير املواد اغذائية

سيما جول
شركة بدر املال القابضة
PWC شركة
شوق العثمان
صبا التميمي

عادل عي�ضى حسين اليوسفي وشركة عي�ضى حسين 
اليوسفي و أوالده للتجارة العامة و املقاوالت 
عبدالناصر جعفر
غوالمالي داريشكافت
فرح خاجة
فريق كن بلسما التطوعي و ضحى العجمي
فندق كراون بالزا
في ذكرى املغفور له/ نبيل حسن بسمة
في ذكرى املغفور لها السيدة/ فاطمة عبدهللا املاجد
فيديكس الكويت
كي باث
كيم اليوسفي
ملياء الصراف
ماكدونالدز
ماليكيار  كونادايا
مجموعة الخليج للتأمين
مجموعة الجري - مدرسة كامبريدج اإلنجليزية حولي
مجموعة الطاير بلومينغديلز الكويت
مجموعة راكبي دراجات أوريدو
محمد العازمي
مدرسة فوزية سلطان ثنائية اللغة
نجال الصقر
هدى الحمد
وضحة املطيري
وليد صرخوه
...و الكثير من فاعلي الخير...

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم ملا قدموه 
من دعم للجمعية خالل عام ٢٠١٧
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متبرعي بيت عبدهللا  

طيبه حمد محمد النفي�ضي
عبد هللا حمد الصقر واخوانه 
عبدهللا سليم محمد العدساني
علي و سعاد حميد الصباح
عماد محمد عبدالرحمن البحر
عن املرحوم شوكت حسين العم
عواطف عبدهللا الو�ضي
عي�ضى محمد صالح عبدالوهاب العدساني
فاطمة عبد العزيز فيصل الثويني 
فاطمة عبدهللا حمد ابو ربيع 
فاطمة عي�ضى بن نخي
فجر طارق جعفر الوزان 
فضه يوسف القطامي
فوزاك التعليمية
كامل عبدالوهاب كامل
كواليتي نت
كيو-نت
ملياء محمد احمد الرومي 
لولوه خالد الزيد الخالد
ليلى فهد عبد العزيز النفي�ضي
مؤسسة الجيل الجديد التعليمية
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مايا عطاهللا
محمد جاسم الصداح 
محمد حجاج املطيري
مدرسة الحياة العاملية الثنائية 
مصرف الراجحي
منال خالد السلطان
منيره حمد محمد النفي�ضي 
نادي بورش
ناديا محمد عبدالرحمان البحر
ندى الزبين
نهى محمد علي الدخان
نواف حسين معرفي
نوال شمالن
هديل حامد الفضاله
هالل مشاري هالل املطيري
هيلين عصفور
وسمية حجاج املطيري
وفاء محمد عبدالعزيز البراك
ياسمين دلول
يوسف صالح العثمان
...و الكثير من فاعلي الخير...

احمد التميمي و سارة صالح
احياء لذكرى صاحب السعادة عزت محمد 

جعفر
استريد حديد

االكاديمية االنكليزية الكويت
البابطين

البنك الوطني الكويت
الكنيسة األورثودوكسية القبطية 

املدرسة االنكليزية الحديثة -الكويت 
املركز العلمي

ام خالد ناصر العنزي 
او ام ج سليدرز

ايكوات
براديب رجاكوباالن

بسام ناصر العثمان
بوبيان بنك

بورسا الكويت
بوني العو�ضي

تمارا حياة
ثلث من عبدالرسول ابو الحسن صادق

جرين ياميز
حسن سالم يعقوب الطرفي

حصة البن علي
ن

ّ
حورية محمد البال

رشا الحمد
رشا مشاري خالد الزيد الخالد

زهور حسين -البنك االهلي الوطني
زينه ابراهيم عبدالعزيز املال 

شركة املعرفة النموذجية للخدمات 
التعليمية 

شركة املال العاملية للتمويل ش م ك م 
شركة املنازل التعمير

شركة النفي�ضي التجارية
شركة بدر السلطان

شركة بركات للمواد الغذائية
شركة دهان للتجارة و املقاوالت 

شركة رعد للتجارة
شركة للتجهيزات الغذائية

شركة يوسف الغانم و اوالده 
شوايهينه شاهر بداح املطيري

صالح مهدي بو فتين
صندوق الصابون الكويت

طالل املتروك

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم ملا قدموه من دعم لبيت عبدهللا 
خالل عام ٢٠١٧
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مستشفى بيت عبدهللا 
لرعاية األطفال

شــهد عــام 2017، اضافــة جديــدة ملستشــفى بيــت عبــد هللا لألطفــال فــي فريقهــا متعــدد التخصصــات، حيــث 
انضمــت إلينــا/ تري�ضــي ديمبســتر، كمديــر للرعايــة، و ذلــك فــي ســبيل توســيع نطــاق خدماتنــا مــن أجــل تلبيــة 
احتياجــات كل فــرد مــن أفــراد عائــالت بيــت عبــد هللا بشــكل أفضــل وبهــدف تحســين جــودة حياتهــم والســماح 

لهــم بمســاحة عائليــة أكبــر  وتوفيــر الفرصــة لزيــادة وقتهــم مًعــا، ســواًء داخــل  بيــت عبــد هللا أو فــي منازلهــم.

نواصــل توســيع نطــاق الحــاالت املحولــة لنــا مــن األطفــال مــن مختلــف الجنســيات واألعمــار واألديــان وفئــات 
األمــراض املختلفــة ونبــذل قصــارى جهدنــا لتغطيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن االحتياجــات داخــل الكويــت. كمــا قمنــا 
بتوســيع خدمــات دعــم األســرة لدينــا بضــم اختصاصيــة حيــاة الطفــل لفريــق عملنــا لالســتجابة للمتطلبــات 
النفســية واالجتماعيــة لــكل عائلــة، مثــل تطويــر تواصــل أفضــل مــع أطفالهــم حتــى إذا كانــوا غيــر قادريــن علــى 

التحــدث، واملســاعدة فــي دعــم األخــوة، وإقامــة ورش عمــل خاصــة بأعمــار أطفالهــم واحتياجاتهــم.

أود تقديم تقرير عن أحد أطفالنا لفهم أعمق للتأثير الذي يمكننا تحقيقه بالشراكة مع عائالتنا للمساعدة 
في تحسين جودة حياتهم ودعم هذه العائالت أثناء رحلتهم في بيت عبد هللا:

قصة الطفل )حمد(:
)تم تغيير اسم الطفل للحفاظ على خصوصيته، ولكن تم الحصول على موافقة من والدته لسرد القصة(.

يبلــغ الطفــل )حمــد( مــن العمــر ســنتان و 7 أشــهر، تــم تشــخيص حالتــه بأنهــا تضخــم القولــون الخلقــي )مــرض 
هيرشســبرنج(، والــذي يحــدث عندمــا ال تتشــكل الخاليــا العصبيــة فــي القولــون بشــكل كامــل. هــذه األعصــاب 
تتحكــم فــي انقباضــات العضــالت التــي تحــرك حركــة األمعــاء )البــراز(. بســبب تأخــر التشــخيص، تعــرض الطفــل  
لحالــة نخــر فــي األمعــاء الدقيقــة )مــوت األنســجة(، ولألســف تعــرض للعديــد مــن حــاالت العــدوى بمــا فــي ذلــك 
حــاالت مــن )تعفــن الــدم(. بعــد إجــراء عمليتيــن جراحيتيــن، أحدهمــا الســتئصال األمعــاء الدقيقــة املتضــررة، 
واألخــرى الســتئصال األمعــاء الغليظــة كعــالج ملــرض )هيرشســبرنج(، لــم تكــن أمعائــه املتبقيــة كافيــة لهضــم 

طعامــه ممــا أدى إلــى شــكل حــاد مــن »متالزمــة األمعــاء القصيــرة«.

عانــى حمــد مــن الجفــاف الشــديد، دون القــدرة علــى تنــاول الطعــام، وبالتالــي قصــور فــي النمــو ، وللمســاعدة فــي  
تلبيــة احتياجاتــه الغذائيــة، تــم تركيــب فســطره بالوريــد املركــزي )فســطره هيكمــان( وبــدأ فــي برنامــج التغذيــة 
الوريدية الكامل، وهو نوع من املكمالت الغذائية يتم تغذيتها مباشرة في أوردة الطفل وتجنب املعدة تماما.

فــي ســبتمبر 2017 ، تــم تحويــل الطفــل إلــى مستشــفى بيــت عبــد هللا لألطفــال، حيــث كانــت هــذه بدايــة الرحلــة 
مع حمد ووالدته. كانت أمنيتهم العودة ملنزلهم وترك املستشفى، وتم مناقشة األمر وبدأ التخطيط لتحقيق 

رغبــة هــذه األســرة بدعــم مــن بيــت عبــد هللا ســواء فــي مقــر بيــت عبــد هللا أو خارجــه.

تــم دعــم حمــد مــن قبــل اختصا�ضــي التغذيــة فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا لتقديــم التغذيــة عــن طريــق الفــم 
ببــطء، ونجحنــا فــي الســماح لــه بالخــروج مــن املستشــفى إلــى منزلــه فــي نهايــة شــهر ســبتمبر 2017 مــع خطــة إدارة 

فرديــة للحميــة الغذائيــة ، بعــد عاميــن مــن اإلقامــة باملستشــفى.
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 لتقييــم وزنــه، وفــي أكتوبــر 2017 تــم إدخــال 
ً
قــام أطبــاء وممر�ضــي مستشــفى بيــت عبــد هللا بزيارتــه أســبوعيا

حمد إلى مستشفى بيت عبد هللا ملدة ليلتين في جناح املر�ضى الداخليين للسيطرة على األعراض ذات الصلة 
بتناولــه الطعــام عــن طريــق الفــم، وتقديــم عــدد معقــول مــن خيــارات الطعــام املمكنــة لــه. تكفــل فريــق األطبــاء 
والتمريض بصحته اإلكلينيكية، وقام فريق دعم األسرة بتوفير أنشطة اللعب للطفل في أماكن مخصصة. 
خــالل هــذه الزيــارة، ناقــش فريــق مستشــفى بيــت عبــد هللا متعــدد التخصصــات الشــواغل واالحتياجــات 
املســتمرة للطفــل، و عنــد اســتقرار حالتــه اإلكلينيكيــة، أصبــح التركيــز أكثــر علــى اللعــب والتطــور التنمــوي 

األسا�ضــي.

تــم توفيــر خدمــة الرعايــة النهاريــة لحمــد، وكانــت فــي البدايــة يوًمــا واحــًدا فــي األســبوع ووصلــت اآلن إلــى ثالثــة 
أيــام فــي األســبوع. يم�ضــي الطفــل يومــه فــي بيــت عبــدهللا بيــن العــالج الطبيعــي واللعــب والتنشــئة االجتماعيــة 
مــع األطفــال اآلخريــن، كمــا يتــم الوفــاء باحتياجاتــه اإلكلينيكيــة، عنــد الضــرورة ، ولكــن ليــس علــى حســاب 
احتياجاته االجتماعية، والتي يتم تقييمها على نفس القدر من األهمية، حيث كان في عزلة اجتماعية خالل 

أول عاميــن مــن عمــره تقريبــا.

يحضــر الطفــل بصحبــة والدتــه العطــالت الترويحيــة التــي يقيمهــا مستشــفى بيــت عبــد هللا وهــي مــن ضمــن 
األنشــطة املحببــة لديهــم بصــورة كبيــرة. نمــا الطفــل مــن رضيــع صغيــر خجــول يتحــرك بالــكاد، إلــى طفــل صغيــر 

 .
َ
قــوي بإمكانــه امل�ضــي والتحــدث أيضــا

برغــم أن الطفــل ســيظل يعانــي مــن مشــاكل صحيــة فــي املســتقبل، ولكــن مستشــفى بيــت عبــد هللا ســيواصل 
دعــم هــذه األســرة برغــم كافــة التغييــرات الصحيــة التــي يســببها هــذا النــوع مــن التشــخيص.

نأمــل أن تكــون قصتنــا مــع الطفــل )حمــد( قــد نقلــت صــورة واقعيــة ملــا نقــوم بــه فــي )بيــت عبــدهللا( وكيــف أن 
دعمكــم لنــا يســاعد هــؤالء األطفــال وأســرهم.

 ، أود أن أشــكركم مــرة أخــرى علــى دعمكــم ومســاندتكم لنــا، والتــي لوالهــا ملــا تمكنــا مــن تحقيــق أهدافنــا 
ً
أخيــرا

لدعــم هــؤالء األطفــال وأســرهم املحتاجــة، ونشــكر العديــد مــن الرعــاة الذيــن يدعموننــا مــن خــالل تمويــل 
األنشــطة الرائعــة فــي بيــت عبــد هللا. ان هــذه الشــراكة تعتبــر جــزء حيــوي ملشــاركة املجتمــع كجــزء ال يتجــزأ مــن 

مستشــفى بيــت عبــد هللا وحيــاة أطفالنــا وعائالتنــا.

رشا عبد اللطيف الحمد
املدير التنفيذي 
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البيان التشغيلي لبيت عبدهللا
٢٠١-٢٠١٧3

 
  Bayt Abdullah Children’s Hospice                  1              

13 

55 

30 

4 

0

10

20

30

40

50

60

 ر

.yrs 21-16 م 16-12 م 2-12  -0

54 
48 

0

10

20

30

40

50

 
  أ

 OUR ACHIEVEMENTS  
93 

9 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

 
  

44 

13 12 
8 

5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

    

    

   /  

 

 
  Bayt Abdullah Children’s Hospice                  ۳              

 
72 

8 8 6 3 3 2 
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

 

    

    

68 

12 12 

3 2 1 1 1 1 1 
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

 
    

    

  

 
  Bayt Abdullah Children’s Hospice                  ۱  

 

13 

55 

30 

4 

0

10

20

30

40

50

60

 

0-  2-12  12-16  21-16 yrs.

54 
48 

0

10

20

30

40

50

 
  

 

البيان التشغيلي لبيت عبدهللا من عام ٢٠١3-٢٠١٧
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التقرير املالي

KACCH -بيان اإليرادات و املصروفات للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى

املدخول

املجموع

املصروفات

٤١3,5٢3

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

403,144

8,815

1,564

3٢6,5٧8

303,420

نهاية السنة

31-ديسمبر-16

304,241

21,518

819

الرعاية

التبرعات

مدخول الفائدة و االستثمار

الرواتب و متعلقات أخرى

أخرى

290,406

14,497

284,890

9,664

3٠٤,9٠3٢9٤,55٤املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

١٠8,6٢٠

٢٤,٧٢٤

١33,3٤٤

3٢,٠٢٤

-٧,3٠٠

٢٤,٧٢٤

BACCH -بيان اإليرادات و املصروفات ملستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال

املدخول

املجموع

املصروفات

١,٠١١,559

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

980,746

655

30,158

١,٠٤٠,59٤

303,420

نهاية السنة

31-ديسمبر-16

1,014,843

760

24,991

التبرعات

دخل بيع الشارات

مدخول الفائدة و االستثمار

مدفوعات املوظفين

نفقات تكلفة بناء بيت عبدهللا

تكلفة تشغيل بيت عبدهللا

548,621

236,340

109,265

432,948

297,298

89٤,٢٢6٧3٠,٢٤6املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

١١٧,333

3,6٠6,99١

3,٧٢٤,3٢٤

3١٠,348

3,٢96,6٤3

3,6٠6,99١
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املوازنة املشتركة املخصصة للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى 

ومستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال:

املدخول

املجموع

ممثلة في

٤,١89,١٢٢

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

1,236,095

350,000

2,603,027

3,9١٠,٤٤٧

303,420

نهاية السنة

31-ديسمبر-16

1,050,804

350,000

2,509,643

األموال النقدية و الحسابات املصرفية

الودائع الثابتة

اإلستثمار في الصناديق املدارة

رأس املال

الفائض

111,000

3,857,668

111,000

3,631,716

3,968,6683,٧٤٢,٧١6املجموع

294,554303,420 األموال املخصصة لتعويضات نهاية الخدمة

ذمم أخرى مدينة

196,771

23,683

167,731

3,968,6683,٧٤٢,٧١6املجموع

السيد/سهام الحاراتي 
على دعمه و  تقديم االستشارات القانونية لكال من 

الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى )كاتش( وبيت عبدهللا لرعاية األطفال

السيد/ أنور القطامي - شركة جراند ثورتون، القطامي والعيبان وشركاهم 
ملا يقدمونه من خدمات تدقيق لحسابات كال من 

الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى  )كاتش( وبيت عبدهللا لرعاية األطفال

السيد/ خالد هالل املطيري وجريدة الجريدة لطباعة
التقرير السنوي للجمعية سنويا.

 القطايم و العيبان و رشاكمه

شكرا لكم!
تتوجه كاتش بشكر خاص إلى

3,742,716
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