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رسالة من
رئيس مجلس اإلدارة
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بصفتها أحد املوقعين على ميثاق األمم املتحدة ، أخذت الكويت التزامها على محمل الجدية، وبالتالي طورت الكويت خدمات ال مثيل لها في 
املنطقة في مجال طب األطفال في ومع ذلك ، بناًء على تجربتنا الشخصية عندما تم إدخال ابننا األصغر إلى املستشفى األميري في عام 1988، 

وعلى الرغم من الرعاية الطبية املمتازة التي حصلنا عليها، شعرنا أن هناك شيًئا مفقوًدا. فيما بعد أدركنا أن هذا ال�ضيء يدعى الدعم النف�ضي 
واالجتماعي.

 
بموافقة رئيس قسم طب األطفال ووزير الصحة حينها، اجتمعت مجموعة من املتطوعين للتعلم عن اآلثار السلبية لدخول املستشفى على 

األطفال وعائالتهم، وكيف يمكن لهؤالء املتطوعين مساعدة األطفال خالل رحلتهم. أستنتج الجميع بأنه يجب أال يحرم األطفال في املستشفى 
من فرصة اللعب واالختالط مع األطفال، وال ينبغي حرمانهم من وجود أمهاتهم بجانبهم والذي يشعرهم باألمان. ووجدوا أن األطفال وعائالتهم 

يتأقلمون بشكل أفضل عند فهمهم سبب تواجدهم في املستشفى وكيف ستكون خطة عالجهم ، وكذلك بأن العائالت تشعر بالراحة عندما 
يتحدث إليهم طبيبهم ويشركهم في صنع القرار. يمكن لألطفال أيًضا فهم هذه األمورعندما يتم تقديمها لهم من خالل اللعب، وهي لغة مشتركة 

لجميع األطفال من جميع األعمار. وعليه، تم تدشين خدمات الدعم النف�ضي واالجتماعي في مستشفيات الحكومية في جميع أنحاء الكويت وولدت 
كاتش.

تمت دعوة رواد عامليين في مجال حياة الطفل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية إلى الكويت لتعليم وتدريب وتثقيف موجهات 
اللعب في كاتش والالتي أصبحن الحقا اختصاصيات في حياة الطفل، ممن تمكن بعد ذلك من تقييم االحتياجات الخاصة لألطفال في 

مستشفياتنا. منذ أن بدأنا هذه الرحلة و على مدار الثالثين عاما املاضية، دعمت كاتش عشرات اآلالف من األطفال وعائالتهم مستهلة بغرفة 
ألعاب واحدة فقط في املستشفى األميري في عام 1989 حتى وصلت هذا العام إلى سبعة برامج لحياة الطفل تابعة لكاتش في سبعة مستشفيات 

حكومية.

من خالل بدايات عمل اختصاصيات حياة الطفل في عدد من املستشفيات في جميع أنحاء الكويت، أدركت كاتش بأن العديد من األطفال الذين 
ولدوا أو أصيبوا بأمراض تهدد حياتهم أو تحد منها لم يتلقوا "أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ومرافق صحية توفرعالج األمراض". وهكذا 

وجدت كاتش نفسها مرة أخرى في طليعة التطورات في مجال طب األطفال من خالل تقديم ما كان يعتبر وقتها تخصًصا جديًدا و هوالرعاية 
التلطيفية لألطفال، لدعم هؤالء األطفال وعائالتهم.

لزيادة الوعي بالحاجة إلى مثل هذه الرعاية، نظمت كاتش مؤتمر الشرق األوسط الدولي األول للرعاية التلطيفية لألطفال في عام 2005. 
برعاية وزارة الصحة وكلية الطب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي باإلضافة إلى العديد من املنظمات والشركات األخرى واملساهمات املجانية 

، استضاف هذا املؤتمر في الكويت العشرة األوائل من خبراء الرعاية التلطيفية لألطفال في العالم وأسفر عن دعم املجتمع الكويتي بأكمله 
لتأسيس بيت عبد هللا لرعاية الألطفال )باتش( الذي يقف قانوًنيا وعملًيا تحت مظلة كاتش.

على مدى السنوات العشر املاضية ، تطور كال من كاتش و باتش جنًبا إلى جنب، مسجلتين لدى وزارة الشؤون االجتماعية، وتشرف عليهما وزارة 
الصحة ويديرهما نفس مجلس اإلدارة. ونظًرا لنضوج ذراعي املنظمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لبيت عبدهللا ونائب املدير في كاتش، وحقيقة 
أن العديد من اإلدارات مثل املوارد البشرية واملالية وتكنولوجيا املعلومات والخدمات مثل الدعم النف�ضي واالجتماعي والبحث والتطوع مشتركة 
في كال من الذراعين، فقد اتخذ مجلس اإلدارة قراًرا مؤخًرا بدمجهما. فبعد مناقشات مطولة مع اإلدارة العليا وجميع املوظفين، تم االتفاق على 
أنه من أجل تحسين مواردنا وتسهيل عملياتنا وخفض التكاليف وتحسين تجارب أطفالنا وعائالتهم ألق�ضى حد سيتم دمج اإلدارات والخدمات 

املذكورة أعاله على مدارعامين.

مع فريقنا املكون من اختصاصيي الرعاية التلطيفية لألطفال وأطباء األطفال واملعالجين وغيرهم من املتخصصين في خدمات الطب املساعدة 
والذين يقدمون رعاية تلطيفية لألطفال الذين ال يتوقع أن يستكملوا مرحلة الطفولة و يعاني العديد منهم من أندر األمراض املعروفة، ومع 

اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب من ذوات الخبرة والالتي تقدمن الدعم النف�ضي واالجتماعي آلالف األطفال في املستشفيات في جميع 
 لألمام في دعم التزام وزارة الصحة بضمان عدم 

ً
ا طويال

ً
أنحاء الكويت، نعتقد أن الخدمات التي تقدمها كاتش وباتش مدمجتين ستقطع شوط

حرمان أي طفل في الكويت من حقه في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية.

 مع تقاليدنا، تم تنظيم كرنفال رائع برعاية بنك 
ً
لم نجد طريقة أفضل إلنهاء هذا العقد غير االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس كاتش. وتماشيا

الكويت الوطني و بمشاركة مائة طالب وطالبة من املدرسة البريطانية في الكويت )BSK( واملدرسة اإلنجليزية )TES( والذين اصطفوا على مم�ضى 
البساط السحري في بيت عبد هللا ليغنوا أغنيتي "نحن العالم" و "أطفال العالم"  و تبعتهم في الغناء منفردة على جيتارها وبصوتها العذب، 

اختصاصية العالج باملوسيقى في بيت عبدهللا بغناء أغنية "في مكان ما فوق قوس قزح".  وبتواجد أكثر من 400 طفال وعائالتهم ، باإلضافة إلى 
موظفي كاتش وبيت عبدهللا وأسرهم ، وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية واملتطوعين في الحفل بينما لعب األطفال العديد من األلعاب 

وأكلو البيتزا وتحدث اآلباء، كان هذا الحفل تجربة مليئة باملشاعر وال تن�ضى. ومع ملسة أخيرة، رسم األطفال جدارية على الحائط خارج مكتب 
كاتش كرمز للقدرة على التحمل واإلبداع وحب الحياة الذي يتمتع بهم أطفالنا، وكرمز لتفاني موظفينا ومتطوعينا والجهات الراعية واملتبرعين 

والداعمين لنا. كان عنوان الجدارية "نحن األطفال".

 ، ونتمنى أن تنعم الثالثون عاما القادمة بجهودكم املستمرة ودعمكم لجميع أطفالنا.
ً
 لكم جميعا

ً
شكرا

أصدقائي األعزاء

تأسست الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى )كاتش( في عام 1989 بهدف دعم األطفال وعائالتهم خالل تجربتهم في املستشفى لتقليل 
اآلثار السلبية للتواجد في املستشفى. في نفس العام ، عقدت األمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل التي نصت في ميثاقها على، املادة 24:

"تعترف األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ومرافق صحية توفرعالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي. تسعى 
األطراف جاهدة لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية تلك."



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 مختص وممرضات محترفات داخل 
منشآت مخصصة للعائالت تأخذ احتياجات الطفل في االعتبار 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.

املهنية

خلق بيئة عمل إيجابية من خالل العمل الجماعي
و التعاون ومن خالل دعم و احترام مجهود كل

عضو متفاني في فريق العمل.

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.	 
لهم 	  التلطيفية  العناية  تأمين  على  العمل  و  لألطفال،  املناسبة  الصحية  الرعاية  تقدم  ال  التي  املستشفيات  تحديد 

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

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

رؤية كاتش

التعاطف

تقديم الرعاية التي تتخطى مجرد 
التعاطف لذا يكون التعامل

باللطف املتسم بالذكاء.
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أهمية اللعبأهمية اللعب
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إن االقامة في املستشفى وتجارب الرعاية الصحية غالبا ما تكون مثيرة للتوتر الشديد ومخيفة بالنسبة لألطفال وعائالتهم.  
يخلق اللعب في املستشفى فرصة من استمرارية الحياة اليومية للطفل، فمن خالل توفير  وتسهيل فرص اللعب يصبح 

األطفال قادرين على التعبير عن أنفسهم والتعامل مع قلقهم وتوترهم ومخاوفهم، وكذلك تفهم تجربة الرعاية الصحية 
الخاصة بهم في بيئة آمنة وغير مهددة تتيح لهم فرصة اإلبداع والتقدم ومواصلة التعلم والتطور.

واألهم من ذلك، أن اللعب يتيح الفرصة للطفل لالختيار مما يدعمه ويشعره بأنه يملك زمام األمور.

في كاتش،اللعب هو أساس الدعم الذي نقدمه لألطفال وعائالتهم في املستشفيات. فيما يلي أمثلة على أنواع اللعب 
املختلفة :

اللعب الداعم للنمو 

اللعب الداعم للنمو  يعزز تجارب الحياة الطبيعية لدعم النمو والتطور.
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"عندما نجعل اللعب 
أساًسا للتعلم، فاننا 

نقوم بتعليم الطفل من 
كافة النواحي"

فينس غومون                                                                                                                                   

اللعب الطبي

اللعب الطبي هو اللعب الذي يركز على موضوع طبي له عالقة بتجربة حقيقية في حياة الطفل، حيث يتم استخدام معدات 
طبية حقيقية أو لعبة و يستخدم معها دمية أو دبدوب. يساعد هذا النوع من اللعب األطفال على فهم اإلجراءات الطبية و 

أدوات املستشفى وبيئة الرعاية الصحية بطريقة ال تخيفهم.

صرف اإلنتباه من خالل اللعب

إن صرف إنتباه الطفل من خالل اللعب يمنح الطفل وسيلة للتركيز على �ضيء آخر مما يشكل وسيلة فعالة لتقليل القلق. 
يحدد فريقنا خطط فردية لصرف إنتباه األطفال من خالل اللعب كال حسب عمره  وذلك لخلق تجربة إيجابية للطفل خالل 

اإلجراء الطبي.
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التزام برامج كاتش التزام برامج كاتش 
لحياة الطفل باللعبلحياة الطفل باللعب



اختصاصيات حياة الطفل
يقود برامج كاتش لحياة الطفل في مستشفيات الكويت اختصاصيات حياة الطفل وتدعمهن موجهات لعب مدربات.

تستخدم اختصاصيات حياة الطفل اللعب، و هو اللغة العاملية لألطفال، ملساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم وفهم 
طبيعة مرضهم وعالجهم و كذلك تعلم استراتيجيات التأقلم للتعامل مع تجارب الرعاية الصحية في املستشفى والتي ما 

تكون في أغلب األوقات مجهولة ومخيفة.  

تتفانى أختصاصيات حياة الطفل في تركيز الدعم على الطفل و العائلة من خالل رفع الوعـــــي لـدى أعضاء الفريق الطبي عن 
االحتياجات النفسية واالجتماعيـة لألطفال وعائالتهم.

تقدم اختصاصيات حياة الطفل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتضمن :

تعزيز النمو الطبيعي والتنمية من خالل اللعب.  	
إعداد األطفال لإلجراءات الطبیة من خالل استخدام الصور، واألدوات الطبیة الحقیقیة ولغة مناسبة للطفل.  	

توفير الدعم النف�ضي واالجتماعي أثناء اإلجراءات الطبیة من خالل تقنيات التأقلم.  	
تقديم أنشطة اللعب العالجي واألنشطة الفنية وأنشطة التعبير عن الــــذات.  	

دعم األطفال وعائالتهم في تفهم طبيعة مرضھم والتعامل مع ما يمرون به خالل تواجدهم في املستشفى.  	
دعم األطفال وعائالتهم للتعامل مع تجربة الرعاية الطبية.  	

تقديم التقنيات الغير الدوائية للتعامل مع األلم )املعرفية والسلوكية( للمساعدة على تخفيف األلم لدى األطفال.  	
تعزيز الرعاية التي تركز على كال من الطفل وعائلته.  	

تقديم الدعم إلخوة املريض.  	
تقديم الدعم في حال الوفاة لكال من املر�ضى وعائالتهم عند الحاجة.  	
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موجهات لعب
تعمل مع اختصاصيات حياة الطفل في كاتش موجهات لعب محترفات، والالتي تعملن على تعزيز  وتوفير األلعاب التنموية 

املناسبة لألطفال في  املستشفى. تقدم خدمات اللعب العالجي في غرفة ألعاب كاتش وفي العيادات الخارجية وفي غرف 
االنتظار و كذلك بجانب سرير املريض.

تقدم موجهات اللعب في كاتش مجموعة متنوعة من الخدمات والتي تشمل:

مساعدة األطفال على التأقلم مع وجودهم في املستشفى من خالل "تجارب اللعب العادية" ) األلعاب املعتادة التي 	 
يمارسها األطفال يوميا(.

تنظيم أنشطة اللعب اليومي و النشاطات الفنية في غرفة األلعاب باملستشفى أو بجانب سرير الطفل أو  في العيادات 	 
الخارجية.

توفير لعب تنموي ذات مستوى عالي.	 
تنظيم الفعاليات الخاصة للحفاظ على صلة الطفل مع البيت و املدرسة و املجتمع.	 
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برامج حياة الطفل
في 2019

4٣،0564٣،056
هو العدد اإلجمالي من املر�ضى ممن تلقوا مداخالت حياة الطفل و خدمات اللعب العالجي و خدمات 

العالج العصبي باملوسيقى من قبل إختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب وإختصاصية العالج 
العصبي باألصوات التابعة لبيت عبدهللا في كال من برامج كاتش السبعة لحياة الطفل عام 2019.
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مستشفى األميري

يدير فريق كاتش في مستشفى األميري اختصاصية حياة الطفل و يدعمها اثنتان 
من موجهات اللعب. يتم توفير خدمات حياة الطفل في أجنحة األطفال 14 و 15 

و قسم العيادات الخارجية و قسم الحوادث.

٧،٢٥٤
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل و 

خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب 
في مستشفى األميري في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

3،486 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى األميري عام 2019.

خدمات موجهة اللعب

 3،768 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى األميري عام 2019.

*خالل شهر ديسمبر 2019 ، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى األميري من قبل موجهة اللعب. 
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مستشفى البنك الوطني لألطفال

يدير فريق كاتش في مستشفى البنك الوطني لألطفال اختصاصية حياة الطفل 
ويدعمها ثالثة من  موجهات اللعب. يتم توفير خدمات حياة الطفل في: أجنحة 

األطفال 1 و 2 و ٣، و قسم العيادات الخارجية و وحدة زراعة الخاليا الجذعية 
و قسم حالة اليوم الواحد والحاالت املحولة من وحدة العناية املركزة.

٧،٢٤٥
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل و 

خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب 
في مستشفى البنك الوطني لألطفال في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

3،121 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى البنك الوطني لألطفال عام 2019.

*خالل شهر ديسمبر 2019 ، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى البنك الوطني من قبل موجهة اللعب. 

خدمات موجهة اللعب

 4،124 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى البنك الوطني لألطفال عام 2019.
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مستشفى الجهراء

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 ٣1 و 
كذلك في وحدة العناية املركزة لألطفال. كما يتم توفير خدمات اختصاصية 

العالج باملوسيقى من بيت عبدهللا لرعاية األطفال.

٦،٧٣٩
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل 
و خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات 

اللعب في مستشفى الجهراء في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

4،143 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى الجهراء عام 2019.

خدمات موجهة اللعب

 2،596 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى الجهراء عام 2019.

قوة العالج باملوسيقى

تم تقديم مداخالت العالج العصبي 
باملوسيقى في شهر نوفمبر و ديسمبر في 

مستشفى الجهراء. خالل عام 2019 
تلقى 19 مريض و عائالتهم خدمات 

اختصاصية العالج باملوسيقى.
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مستشفى الفروانية

يدير فريق كاتش في مستشفى الفروانية اختصاصية حياة الطفل ويدعمها 
اثنتان من موجهات اللعب. تقدم خدمات كاتش في أجنحة األطفال 5 و6 و 8 
و في قسم حالة اليوم الواحد والعناية املركزة لألطفال. كما يتم توفير خدمة 

العالج باملوسيقى مرة واحدة أسبوعيا من قبل اختصاصية العالج باملوسيقى 
من بيت عبدهللا لرعاية األطفال.

٣،٨٨١
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل و 

خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب 
في مستشفى الفروانية في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

1،555 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى الفروانية عام 2019.

خدمات موجهة اللعب

2،326 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى الفروانية عام 2019.

قوة العالج باملوسيقى

يتم تقديم مداخالت العالج العصبي 
باملوسيقى مرة أسبوعيا في مستشفى 

الفروانية. خالل عام 2019 تلقى 
168 مريض و عائالتهم خدمات 

اختصاصية العالج باملوسيقى.
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*خالل أشهر يوليو و أغسطس و نوفمبر و ديسمبر  2019، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى الفروانية من قبل موجهة اللعب. 
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مستشفى الرازي

يقــود فريــق كاتــش فــي مستشــفى الــرازي اختصاصيــة حيــاة طفــل واحــدة و يدعمهــا 
موجهتان لعب. تقدم خدماتنا في كال من جناح 1 و 2و في قسم حالة اليوم الواحد.

٧،٤٦٣
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل و 

خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب 
في مستشفى الرازي في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

4،878 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى الرازي عام 2019.

خدمات موجهة اللعب

2،585من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى الرازي عام 2019.
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مستشفى ابن سينا

يدير فريق كاتش في مستشفى ابن سينا اختصاصية حياة الطفل و يدعمها 
اثنتان من موجهات اللعب. تقدم خدمات كاتش في جناح 1 وجناح 6، وقسم 

جراحة اليوم الواحد لألطفال.

٨،٣٨٥
هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت أختصاصية حياة الطفل و 

خدمات اللعب العالجي عن طريق اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب 
في مستشفى ابن سينا في عام 2019.
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مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

5،215 من املر�ضى تلقوا مداخالت حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل 
في مستشفى ابن سينا عام 2019.

خدمات موجهة اللعب

3،170 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى ابن سينا عام 2019.
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مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح

يدير برنامج كاتش لحياة الطفل في مستشفى الشيخ جابر األحمد موجهة لعب 
واحدة. تقدم خدمات اللعب العالجي في قسم العيادات الخارجية وفي األجنحة.

هو العدد اإلجمالي للمر�ضى الذين تلقوا مداخالت خدمات اللعب العالجي عن 
طريق موجهات اللعب في مستشفى الشيخ جابر في عام 2019.

١،٩٠٢
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خدمات موجهة اللعب

1،902 من املر�ضى تلقوا خدمات اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في 
مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح عام 2019
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 برنامج كاتش
للتطوع

هــذا العــام واصــل برنامــج كاتــش للتطــوع تعزيــز العمــل التطوعــي والخدمــة املجتمعيــة مــن أجــل إحــداث تغييــر إيجابــي فــي تجربــة 
االقامــة فــي املستشــفى لــكل األطفــال وعائالتهــم .

في 2019، قامت كاتش بتعيين 42 متطوع و متطوعة جدد في برامجها السبعة لحياة الطفل في املستشفيات باإلضافة إلى الــ 40 
آخرين من متوطعينا الدائمين الذين استمروا بدعم كاتش على مدى السنوات املاضية . ساهم كل متطوع بفاعلية في تحسين 
حياة األطفال وعائالتهم ممن يتعاملون مع املرض والتوتر واأللم و بيئة املستشفى الغريبة التي تبعد كل البعد عن راحة املنزل.

تتقدم كاتش بخالص امتنانها لجميع متطوعي كاتش وبيت عبدهللا الذين ساهموا في كرنفال الذكرى الثالثين للجمعية ولجعله 
حدث مليء بالسعادة و ال ين�ضى في تاريخ كاتش وهم: علي و بيبي و متطوعو مخيم عرفجان و كالرا و دانا و ضحى و فاطمة و مريم 

و محمد و نادية و نظام الدين و رشا و سعيد و سارة و سومانا.
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"كشخص يحب التطوع ، كان لكاتش أثر كبير
 على حياتي. تعتبر القدرة على مساعدة األطفال

 وأهاليهم من خالل اللعب تجربة رائعة ، كما أنها
 تساعدك على االسترخاء والهدوء بعد أسبوع

 كاتش على منحكم لي
ً
  طويل ومزدحم. شكرا

الفرصة ألكون جزًءا من العائلة." املتطوع علي

"لقد كان العمل التطوعي في كاتش تجربة عميقة.
 املوظفات الالتي تعاملت معهن كن في غاية اللطف

 والحيوية، بمجرد أن تبدأ التطوع، ال يمكنك التوقف."
املتطوعة ضحى

"بعد التقاعد، التحقت ببرنامج كاتش، وكان ذلك
 يشعرني بالسعادة و باإلنجاز، لدرايتي بأن وقتي الذي

 سأقضيه في اللعب أوالقراءة أو مجرد أن أكون وجه ودود في
 غرفة اللعب سيساعد األطفال على االسترخاء والراحـــــــــــــــــــــــــــــــة و

شعور أقل بالخوف أثناء إقامتهم في املستشفى." املتطوعة كالرا

"لقد كان التطوع مع كاتش في املستشفى رائع و تجربة تفتح اآلفاق.
 تعلمت الكثير عن أهمية وجود مساحة آمنة وممتعة لألطفال في

 املستشفيات حيث تسمح غرف اللعب لألطفال بنسيان مخاوفهم لقليل
 من الوقت وتجلب االبتسامة على وجوههم. تشعر بدفء في قلبك عندما

 تعرف أنك كمتطوع يمكنك أن تجعل طفال يضحك خالل وقت صعب."
املتطوعة ناديه
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احتفال ٣٠ عاما
من احداث الفرق

في يوم السبت 2٣ نوفمبر 2019، أقامت الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى )كاتش( احتفاال بمرور ثالثــــــــــــــــــين 
عاما على تأسيسها لتكريم رعاة ومتبرعي الجمعية املتفانين، حيث أقيم في الوقت نفسه كرنفال احتفالي لألطفال وعائالتهم 

بدعـــم خدمات كاتش لحياة الطفل  وخدمات بيت عبدهللا للرعاية التلطيفية لألطفال. انضم اكثر من 400 األطفال 
وعائالتهم إلى الضيوف الكرام والى طاقم العمل واملتطوعين في كاتــــش وبيت عبد هللا للمشاركـــة في العديد من األلعاب 

واألنشطة الترفيهية والتعبيرية. 

بدأت فعاليات الكرنفال لألطفال وعائالتهم في تمام الساعة 11 صباًحا بموسيقى فريق "االخوان حسن" حيث  تم تقديم  
العديد  من األنشطة الترفيهية واملمتعــة لجميع األطفال والتي شملت أنشطة فنية معبرة في منطقة األنشطة الفنية، ونشاط 

صناعة الفخار ، وركوب املهر، ورسم صورة لوجوههم على الحائط، واللعب في الحديقة، وركوب العجلة الدوارة، وامل�ضي 
على البساط السحري، وزيارة برج املراقبة، و العديد من ألعاب املسابقات الكرنفالية. باإلضافة إلى ذلك، كان لدى األطفال 

وعائالتهم عدد من خيارات الطعام املتاحة كالبيرغر والبيتزا والشاورما مع وجبات خفيفة أخرى تـم تقديمها طوال الحفل 
مثل الفشار واآليس كريم.

في الساعة 12 ضهرا أقيم حفل تكريم من قبل الدكتور/ هالل الساير، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لشكر جميع األفراد 
واملنظمات الذين قاموا بدعم رؤية ومهمة الجمعيـة وبيت عبدهللا، حيث حضر حفل التكريم وزير الصحة الكويتي معالي 

الدكتور/ باسل حمود الحمد الصباح ، و رافقه وكيل وزارة الصحة الدكتور/ مصطفى رضا، و السيد مايكل دافنبورت 
MBE - سفير اململكة املتحدة لدى الكويت، والسيد/ ناصر مساعد عبد هللا الساير, رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، 
والسيدة/ مارغريت الساير , املدير املؤسس للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية  و مؤسسيها وأعضاء اللجنة التنفيذية 

و رعاة و متبرعي الجمعية وغيرهم من الضيوف الكرام.

بعد حفل التكريم ، اصطف األطفال وعائالتهم والضيوف بجانب البساط السحري لالستماع لطالب املدرسة اإلنجليزية 
واملدرسة البريطانية في الكويت وهم يغنون أغنيتي "أطفال العالم" و "We are the World". كما غنت إختصاصية 

العالج باملوسيقى في بيت عبدهللا/ كريستال فوستر أغنية "Somewhere Over the Rainbow". بدأ تقليد غناء أغنيـة                 
"We are the World" منذ الذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية  واستمر حتى الذكرى الثالثين .

إن نجاح إحتفال الذكرى الثالثين يرجع إلى التزام ورعاية أفراد املجتمع الكويتي، فهم لعبوا دوًرا أساسًيا في جعل االحتفال 
بالذكرى السنوية الثالثين احتفاال ناجحا وكبيرا. قام بنك الكويت الوطني بالشراكة مــــــــــع كاتش بدعــــم إدارة وتنفيذ هذا 

االحتفــال. غنى طالب املدرسة اإلنجليزية واملدرسة البريطانية في الكويت أغنيتان. و قدم فندق شيراتون الكويت بوفيه الغداء 
للضيوف الذين حضروا حفل التكريم، كما قدم مطعم Solo Pizza البيتزا لجميع العائالت خالل االحتفال. وكانت مجموعة 
جداريات وخاصة الفنانة املوهوبة أبرار زنكوي وراء تنفيذ الحائط الجميل الذي عرض رسومات وجوه األطفال تحت عنوان 
"We are the Children"، كما ساعد الدكتور/ فهد الكندري ومركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع في بناء وتوجيه وتعليم 

نشاط صناعة الفخار الذي كان متاح لألطفال.  وقدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي الدعم من خالل توفير اإلسعافات 
األولية. كما تواجد كال متطوعي كاتش وبيت عبدهللا لدعم هذا االحتفال ولضمان سالمة ورفاهية األطفال وعائالتهـم.

إن هذا االحتفال جسد بالفعل روح كاتش وبيت عبدهللا ومدى التزامهما بإحداث تغيير ملموس في حياة األطفال وعائالتهم.
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   صورة جماعية ألعضاء مجلس إدارة كاتش، و الجهات  الراعية و املتبرعين و املؤسسين و أعضاء اللجنة التنفيذية 

 طالب املدرسة اإلنجليزية و املدرسة الريطانية في الكويت يغنون "أطفال العالم" و "نحن العالم"

"We are the world
We are the children
We are the ones
who make a brighter day"

أغنية: نحن العالم
الكاتب: مايكل جاكسون و ليونيل ري�ضي

"أبي كل واحد فيكم، في نفس اللحظة يتمنى
ان الناس فالدنيا، تعيش تفرح و تتنهى

أبي االطفال في العالم، بسم الحب تتغنى
أبي كل أم لها طفل، أبد ما تبعد عنه"

أغنية: أطفال العالم
الكاتب: مناف نذر

بوث التصوير

فعالية صناعة الفخار بإشراف الدكتور فهد الكندريركوب املهر

بوث ملطعم سولو بيتزا نابوليتانا

 على اليمين: كريستال ماري فوستر،

 اختصاصية العالج باملوسيقى من

بيت عبدهللا تغني

"Somewhere over the Rainbow"
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طفلة و والدها يرسمونفتاة ترسم نفسها على الحائط

مجموعة من األطفال يرسمونتلوين الوجه

األطفال يشاركون في األنشطة املسرحيةالفنون واالعمال اليدوية

تك تاك تو

جنبــا إلــى جنــب مــع األنشــطة والترفيـــــه املقــدم لألطفــال وعائالتهــم فــي الكرنفــال ، نظمــت كاتــش منطقــة االنشــطة الفنيــة حيــث تــم 
توفير املستلزمات الفنية املختلفة ملساعدة األطفال للتعبير عن إبداعاتهم. كان انشاء الجدارية على الحائـط هو أبرز االنشطة 
في الكرنفال حيث كان لدى األطفال فرصة لرسم أنفسهم على الحائط إلنشاء لوحة جدارية جميلة كما موضح أعاله.  واللوحة 

الجدارية كانت بتوجيه أبرار  زنكوي واحدة من فنانات مجموعة جداريات.

59 58

املرح مع شخصيات الدبدوب



فعاليات كاتش و بيت عبدهللا
الفعاليات املقامة خالل العام من قبل املؤسسات أو األفراد ساعدت على التواصل بين املجتمع واألطفال وعائالتهم،  هذه الفعاليات 

تخلق ذكريات التن�سى للجميع .

فعاليات كاتش

فعاليات قرقيعان 2019 في برامج كاتش باملستشفيات بتبرع من:
البنك األهلي الكويتي	 
بنك برقان	 
بنك اتش اس بي �ضي	 
بنك الكويت الدولي	 
بيت التمويل الكويتي	 
أوريدوو	 
زيـــن	 
ماكدونالدز الكويت	 
سبريد ذا بيشن 	 

مدرسة بيان ثنائية اللغة في مستشفى الرازي
التجارية في مستشفى األميري ، مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية 

بوينغ الشرق األوسط ومجلس األعمال األمريكي بتوزيع الهدايا في مستشفى الـرازي
بنك بوبيان في مستشفى الرازي ومستشفى ابن سينا

مدرسة دسمان ثنائية اللغة في مستشفى األميري ومستشفى الرازي .
نادي هارفارد الكويت في مستشفى ابن سينا

حب�ضي شلهوب  الكويت في مستشفى الجهراء ، مستشفى األميري ومستشفى الفروانية 
فندق هوليداي ان الكويت في مستشفى األميري

مدرسة خليفه في مستشفى الرازي
بيت التمويل الكويتي في مستشفى الجهراء

املدرسة اإلنجليزية الحديثة في مستشفى األميري ومستشفى ابن سينا
جمعية Oneness في مستشفى الجهراء 

مركز سلطان في مستشفى الرازي
مجموعة سما في مستشفى الرازي

املعهد العالي لالتصاالت واملالحة  ) قسم اللغة اإلنجليزية ( في مستشفى األميري
بنك وربة في مستشفى األميري

فعاليات بيت عبدهللا

فصل الشتاء حول العالم 
األنشطة العلمية وعرض العرائس

العيد الوطني وعيد التحرير 
كرنفال البنك الوطني 

اليوم العالمي للعالج باملوسيقى 
اليوم املفتوح في مستشفى بيت عبد هللا

حفل القرقيعان
حفل الذكرى السنوية ألطفال بيت عبد هللا

حفل األبطال األسطوريين 
حفل خارجي )فيلم قصة لعبة - الجزء الرابع( مول ٣60

حفل العودة إلى املدارس 
يوم االحتفال باملهن واألشغال

حفل الهالوين 
ورشة عمل خاصة بصحة العائلة 

حفل الشكر وفرقة ركاب الدراجات النارية )فريق الفينيقيين(
حفل الكريسماس

زيارة إلى كيدزينا
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تغيير و تطوير بيئة األطفال

ستائر لقسم الحوادث الجديد في مستشفى األميري غرفة ألعاب كاتش في قسم العيادات الخارجية في مستشفى األميري

غرفة استراحة العائلة في مستشفى الفروانية  غرفة الفحص أثناء النوم في مستشفى الفروانية

   غرفة ألعاب كاتش في جناح املر�ضى في مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح 

كجزء من التزام كاتش بتوفير الرعاية التي تركز على املر�ضى وعائالتهم تدعم  كاتش املستشفيات في جميع أنحاء الكويت لخلق 
تغييرات بيئية مناسبة مرحبة باألطفال وعائالتهم. تدعم الجمعية املستشفيات في إنشاء بيئة تساهم في التخفيف من الخوف 

والقلق وتوفر أجواء من التعافي و الهدوء لألطفال وعائالتهم .

في عام 2019 ،  أنجزت كاتش املشاريع التالية :

مستشفى االميرى
تصميم وتطوير غرفة ألعاب كاتش في قسم العيادات الخارجية في مستشفى األميري	 
تصميم وشراء ستائر لقسم الحوادث الجديد في مستشفى األميري	 
 	

مستشفى الفروانية
تصميم وتطوير غرفة الفحص أثناء النوم في مستشفى الفروانية	 
تصميم وتطوير غرفة استراحة العائلة في مستشفى الفروانية	 

مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر  الصباح
تصميم وتطوير غرفة ألعاب كاتش في الجناح في مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح	 

إن النجــاح فــي انجــاز هــذه املشــاريع لــم يكــن ممكنــا دون إرشــاد والتــزام و دعــم عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي كاتــش الســيدة/ كيــم 
اليوســيفي.
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رعاة برامج
حياة الطفل

نتقدم بشكرنا الجزيل لألفراد والشركات الداعمين ملهنة حياة الطفل عام 2019 

شركة عبدهللا الحمد الصقر واخوانه
شركة التقدم التكنولوجي

البنك األهلي الكويتي
شركة علي الغانم وأوالده للسيارات

شركة املعجل لألدوية
شركة بدر السلطان واخوانه

بنك برقان
بنك بوبيان

املركز املالي الكويتي ) مركز (
بيت التمويل الكويتي

شركة محمد بن يوسف النصف وشركاه
شركة محمد عبدالرحمن البحر

السيد / عدنان البحر
السيد/ مرزوق عبد الوهاب املرزوق

السيد / حمد الصقر
السيد / أنور املال وحرمـه

بنك الكويت الوطني
ثلث املرحوم عبدالعزيز الصقر

ثلث املرحوم يعقوب يوسف بهبهاني
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متبرعي كاتش
نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم ملا قدموه من دعم لكاتش خالل عام ٢٠١٩

عبدالعزيز عبداملحسن محمد
عبدالعزيز العنجري

أبرار زنكوي
عادل عي�ضى حسين اليوسفي ، عي�ضى حسين اليوسفي وأوالده 

للتجارة العامة واملقاوالت
أحمد التركيت
أحمد العماري

البنك األهلي الكويتي
مدرسة بيان ثنائية اللغة

الهيئة التمريضية بمستشفى الجهراء
مجموعة املــــال

مدرسة بيان ثنائية اللغة 
القطان واملزيني 

التجارية
مجلس األعمال األمريكي في الكويت
الكلية األمريكية في الشرق األوسط

السفارة األمريكية في الكويت
اتحاد النساء األمريكيات في الكويت

شركة أنهام
آن بـوال

بانافشيه عزيزي
بوينغ الشرق األوسط

بريدجيت املطوع
جمعية السيدات البريطانيات

بنك برقان
دانه أنور عبدهللا املال

مدرسة دسمان ثنائية اللغة
ديـــــــبي بورحمة
د. أبرار العمر

د. عادل معرفي
د. أنتيكا لو

د. ايمان القالف
د. فهد الكندري
م . هيثم األحمد

مجموعة اإلنجليزية للتعليم
آرنست و يونغ الكويت

عصام البحر
فيث كابيتال

فرح العنجري
فرح الحمي�ضي

مجموعة الخليج للتأمين
حب�ضي شلهوب الكويت

هديل الفضاله
حمـد الصقــر

نادي هارفارد الكويت
حسن الجارهللا

األخوة حسن
هوليداي ان الكويت
بنك اتش اس بي �ضي

ايكيـا الكويت
جداريات

مدرسة خليفه

كيم اليوسفي
كريستال فوستر
بيت التمويل الكويتي
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
البنك الدولي الكويتي
ليث بدري
لولو هايبر ماركت
مهـا الجالل
مريم الجارهللا والفريق
ماري ديمب�ضي
ماكدونالدز الكويت
محمد بهبهاني
محمد متعب
منى الساير
منيره علي
نادية البحـر
املدرسة اإلنجليزية الحديثة
أمنياتـــي
منظمة االتحــاد
أوريدوو
مجموعة أوريدوو لقائدي الدراجات النارية
رابعة العي�ضى
أكاديمية ريبورن
ريني بيستر
محالت ريفا
مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع
صبيحة العصفور
مجموعة سما
سماح كلخ
سميرة العي�ضى
ساره بورحمة
شفيقة املطوع
شريفه العثمان
الشيخة فاطمة الصباح
شيراتون الكويت
شريفه الساير
شروق العصفور
سولو بيتــزا

سبريد ذا باشن 
سوق الينابيع الجارية
سندس حسين
املدرسة اإلنجليزية
املعهد العالي لالتصاالت واملالحة ) قسم اللغة اإلنجليزية (
مركز سلطان
ام محمد
مخيم عرفجان
بنك وربة
زيــن

زينب النقـي 
والعديد من املتبرعين الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم
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متبرعي بيت عبدهللا  

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
عبد هللا حمد الصقر واخوانه 

شركة عبداللطيف عبدالرزاق و شركاه للتجارة و املقاوالت
عبدهللا املوساوي

عبدهللا مجبل النجار
عبدهللا مبارك

عبدهللا سليم محمد العدساني
عبدالرزاق حميد علي
عبدالوهاب النفي�ضي

عادله محمد عبدالرحمن البحر
عفاف محمد البحر

احمد السواح- املدرسة االنكليزية الحديثة
عيشة محمد صالح عبدالوهاب العدساني

مدرسة البيان الدولية
مدرسة الحياة العاملية ثنائية اللغة

شركة املعجل لألدوية
البرت يمين

مؤسسة الجيل الجديد التعليمية
شركة التفاحة األقليمية للتجارة العامة

امان علي الطيب
عمر علي مشاري هالل املطيري

املدرسة األمريكية الدولية
اثوب العبدلي

موظفين مستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال
بدر العباد

بدر مصطفى املشموش
شركة بركات للمواد الغذائية

باستا منظمة غير ربحية
بنيامين امانويل بنيامين غريب

جمعية السيدات البريطانية
بيلد اي بير

مدرسة كمبريدج االنكليزيه
 شركة املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية

املجموعة العسكرية الكندية
شركة دهان للتجارة و املقاوالت 

دالل الفريح
دانه الفليج
دكتور بدر

دكتور نايف فالح الحجرف 
ضحى محمد عبدالوهاب الرمضان

فجر طارق جعفر
 فجر طارق جعفر الوزان

فاطمة عبد العزيز فيصل الثويني 
فاطمة عي�ضى عبدهللا بن نخي

فاطمة رحيم العتيبي
فاطمة عبدهللا حمد ابو ربيع 

فوزيه النفي�ضي 
فوزية سعود العي�ضى

فوزيه بو خمسين
فايز األسعد

حضانة طفل املستقبل
شركة حب�ضي و شلهوب

حمد املايف
حنان محمد عبدالرحمن البحر

احياء لذكرى صاحب السعادة عزت محمد جعفر
هيلين عصفور 

هالل مشاري املطيري
حسين العريان
حسين العنزي

ابتسام البسام
ايمان صالح

احياء لذكرى عبدالوهاب عبدالعزيز الغانم
شركة اينيشيلد للتجارة العامة

املجموعة النسائية الدولية - الكويت

كيدزانيا
كي بي إم جي- الكويت

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
صالح الحداد- مجموعة هامر الكويت 
فورد موستانج الكويت 
ليلى املطيري
ليلى فهد عبد العزيز النفي�ضي

ملياء محمد احمد الرومي 
لولوه خالد الزيد الخالد
معالي حمود يوسف النصف
مهى الغانم

مرغريت الساير 
مشاعل علي املطيري
مايا عطاهلل

موظفين وزارة األشغال 
محمد عبداملجيد بهبهاني
محمد حجاج املطيري
مرجان حمود
منيره حمد محمد النفي�ضي
ندى زبن يوسف زبن
ناديا محمد عبدالرحمان البحر
نجاة املرزوق

نجال يعقوب يوسف الحمي�ضي - كويت رجيو سنتر 
البنك الكويتي الوطني
نواف حسين معرفي
نوال شمالن
املدرسة االنكليزية الحديثة
نيكول زينه
شركة نيسان الكويت
الدراجين الفينيقية
رشا الحمد
رشا مشاري خالد الزيد الخالد

رهام جالل 
صباح الفوزان
سليمه الثويني 
عائلة سما هاني قاروت 
ساره يوسف الصباح
شيماء حميد العو�ضي
شيخه اميه الصباح
شيراتون اوتيل الكويت
شروق عبدالرزاق جاسم الغانم
شويهينه شاهر بداح املطيري

سندس حمزه حسين 
شيخه ناديا البحر
سوبر درايف كلوب الكويت
طيبه حمد محمد النفي�ضي
تاال الدبوس
تامر الشوا
 طارق فهد فالح املصيريع
طارق السامراي
املدرسة االنكليزية-الكويت

 ثلث عبد العزيز حمد الصقر 
ترامبو اكستريم

متجر تروللي كونفينينت 
شركة وفرة لالستثمار
يعقوب القطاني
يوسف صالح العثمان
زهور حسين -البنك االهلي الوطني
زينب عبدهللا و حصة البصري 
والعديد من املتبرعين الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم ملا قدموه من دعم لبيت عبدهللا خالل عام 2019

68





مستشفى بيت عبدهللا
لرعاية األطفال

خــالل هــذا العــام ، تــم زيــادة نطــاق خدمــات جلســات الرعايــة النهاريــة والــذي اتــاح للعائــالت الحضــور علــى مــدار اليــوم، كذلــك فــي 
عطلــة نهايــة األســبوع للعــب والترفيــه، بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم، وأوقــات املدرســة و برنامجهــم اليومي.وكانــت هــذه الخدمــة 
موضــع ترحيــب إيجابــي مــن قبــل العائــالت ممــا أدى الــى زيــادة ملحوظــة فــي  عــدد زيــارات األطفــال والعائــالت للمستشــفى. كمــا تــم 

قبــول التحويــل املباشــر عــن طريــق األســرة نفســها و قــد ادى الــى اســتقبال اطفــال مصابيــن بأمــراض مســتعصية مختلفــة. 
وفي شهر نوفمبر من هذا العام، احتفلت الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى بذكرى مرور ٣0 عاًما على تأسيسها و 
اقيم هذا االحتفال في مبنى املستشــفى و تتضمن برنامج كامل من األنشــطة والوجبات الخفيفة واملشــروبات املنعشــة لالطفال 

و عائالتهم.

كمــا شــهد شــهر ديســمبر 2019 عــودة د. إيمــا الخبــاز لفريــق العمــل فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا بعــد إســتكمالها عاميــن مــن املنحــة 
الدراسية املقدمة من معهد الكويت للتخصصات الطبية،  و قد حصلت على الزمالة البريطانية في تخصص الرعاية التلطيفية 

مــن مستشــفى )جريــت أورمونــد ســتريت – اململكــة املتحــدة(. 
و مــع زيــادة الخدمــات املقدمــة لألطفــال وعائالتهــم، نــود أن نســلط الضــوء علــى احــد الحــاالت التــي تظهــر دورنــا الفعــال و االيجابــي 

فــي تحســين نوعيــة حيــاة هــذه االطفــال و دعــم عائالتهــم خــالل مســيرتهم. 

قصة الطفلة )هبة(:

)تم تغيير اسم الطفلة للحفاظ على خصوصيتها، بعد الحصول على موافقة من والديها لسرد القصة(.

)هبــة( فتــاة تبلــغ مــن العمــر 11 عاًمــا تعانــي مــن حالــة نــادرة جــًدا تســمى مــرض )مويــا مويــا(، وهــذه الحالــة تســبب ســكتات دماغيــة 
متكررة.  مما تؤدي الى حالة تشنجات عامة، والعمى، واضطراب في مستوى الوعي. عندما تم تحويل الطفلة )هبة( إلى مستشفى 
بيــت عبــد هللا، كانــت فــي حالــة اضطــراب بالوعــي نتيجــة وقــوع أضــرار وتلــف بخاليــا املــخ و قــد بقيــت تحــت املراقبــة لعــدة أشــهر. و 
بالرغــم مــن الحــب و الدعــم املقــدم مــن قبــل عائلتهــا و التــي تتكــون مــن والدهــا ووالدتهــا وشــقيقين، اال انــه كان يســاورهم القلــق و 

الخــوف مــن رعايتهــا فــي املنــزل بشــكل صحيــح.

كيف قام مستشفى بيت عبد هللا بدعم ومساندة هذه العائلة؟

تم وضع خطة رعاية تلطيفية متعددة التخصصات أثناء وجود الطفلة في املستشفى لترتيب خروجها إلى املنزل، و ذلك بالتعاون 
والتنسيق مع عائلتها وفريق املستشفى األسا�ضي، وأطباء مستشفى بيت عبد هللا، وفريق التمريض، وأخصائية العالج الطبيعي 
وأخصائيــة التغذيــة. كمــا تــم وضــع خطــة تفصيليــة للســيطرة علــى األعــراض املرضيــة، باإلضافــة إلــى خطــة الرعايــة املتقدمــة مــع  
العائلة. و كانت هذه الخطوة فعالة حيث اتاحت للعائلة مشاركة مخاوفهم و طرح أسئلة  تمكنهم من رعايتها في حاالت الطوارئ.

ــرت مستشــفى بيــت عبــد هللا جميــع األدويــة واملعــدات املطلوبــة وقــام فريقنــا التمري�ضــي بتقييــم املخاطــر املصاحبــة النتقالهــا 
َ
وف

الــى املنــزل قبــل خروجهــا مــن املستشــفى،و ذلــك لتهيئــة البيئــة املنزليــة املناســبة. تــم خــروج )هبــة( مــن املستشــفى دون أي مخاطــر  
بمســاعدة  طبيــب و ممــرض مــن مستشــفى بيــت عبــد هللا الذيــن اســتقبلوها فــي املنــزل عنــد وصولهــا. واصلنــا دعــم األســرة فــي املنــزل 
بزيارات منزلية يومية من قبل فريق التمريض و/ أو طبيب خالل أول أسبوعين حتى شعرت العائلة بالراحة والقدرة على رعاية 

)هبــة(.
اســتمرت جميــع خدمــات الرعايــة فــي املنــزل مثــل العــالج باملوســيقى بالرغــم مــن اســتجابتها البســيطة، ولكــن بــدأ التحســن يظهــر 
 أشقاء )هبة(، 

ً
 في قدرتها على التفاعل مع بيئتها. و قد سمحت جلسات العالج املوسيقي ،لجميع افراد العائلة، خاصة

ً
تدريجيا

بتمضيــة أوقــات جيــدة و بنــاء ذكريــات ممتعــة و التواصــل مــع أختهــم.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاعدت أخصائيــة العــالج الطبيعــي العائلــة لالعتنــاء بهــا فــي روتيــن حياتهــا اليومــي، دون أي ألــم أو إزعــاج، كمــا 
 مــن الجلــوس لبضــع ســاعات فــي اليــوم ،تســمح لهــا بالتفاعــل بشــكل أفضــل مــع أفــراد أســرتها.

ً
تمكنــت )هبــة( حاليــا

وفي شهر أكتوبر 2019،و من خالل خدمات مستشفى بيت عبدهللا، تمكنت األسرة من السفر و تمضية أسبوع إجازة مطمئنين 
بأن )هبة( تستمتع برعاية متخصصة و أوقات ممتعة من قبل فريق مختص في مقر مستشفى بيت عبد هللا. 

أعــرب جميــع أفــراد العائلــة عــن شــكرهم وامتنانهــم، وفيمــا يلــي جــزء مــن الرســالة املرســلة إلــى فريــق العمــل فــي مستشــفى بيــت عبــد 
هللا:

أود أن أشكر جميع املوظفين العاملين في مستشفى بيت عبد هللا لرعايتهم ابنتي أثناء سفري إلى مصر.

 قطعــة مــن جنــة هللا علــى األرض، وفريــق العمــل بــه هــم املالئكــة 
ً
"إن بيــت عبــد هللا ليــس مجــرد مركــز للرعايــة التلطيفيــة، إنــه حقــا

الذيــن أرســلهم هللا ملســاعدتنا ودعمنــا. يبــذل الجميــع فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا قصــارى جهــده ملســاعدتنا فــي التغلــب علــى 
الصعوبــات التــي يواجههــا أطفالنــا. و قــام جميعهــم بعملهــم بحــب وشــغف. مــا احبــه فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا هــو االبتســامة 
الجميلة التي ال تفارق وجوه جميع املوظفين. شكرا لكم جميعا على جهودكم ودعمكم لنا وألطفالنا. الحمد هلل على وجود مكان 

مثــل مستشــفى بيــت عبــد هللا فــي الكويــت، وأعتقــد أنــه أفضــل مركــز للرعايــة التلطيفيــة فــي الشــرق األوســط". 

دون الدعــم الســخي املقــدم مــن املتبرعيــن لنــا ملــا تمكنــا مــن مســاندة )هبــة( وأســرتها وغيرهــم مــن األطفــال والعائــالت. أود أن أشــكر 
وأقدم خالص تقديرنا لجميع املتبرعين الذين قدموا وقتهم و جهودهم و دعمهم املالي بما سمح لنا تحقيق أهدافنا لدعم هؤالء 

األطفال واألسر املحتاجة.

نشــكر أيًضــا العديــد مــن الرعــاة الذيــن دعمونــا طــوال عــام 2019 و ذلــك بتمويــل كافــة انــواع األنشــطة الرائعــة فــي  مستشــفى بيــت 
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عبــد هللا بشــكل منتظــم. هــذا التعــاون هــو مــا تــراه أســرنا علــى أنــه التــزام املجتمــع الراغــب فــي أن يكــون جــزًءا مــن حيــاة أطفالنــا 
وعائالتنــا.

من خالل دعمكم املســتمر ، تســتطيع مستشــفى بيت عبدهللا من تقديم خدمات الرعية التطيفية ألطفالنا و عائالتهم ملنحهم 
حيــاة أفضــل.

رشا عبد اللطيف الحمد
املدير التنفيذي 
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2019البیانات التشغیلیة لبیت عبد هللا 

2019فیما يلي تفصیل موجز عن البیانات اإلحصائیة للمرضى لعام 

.فیھا العالج ممكًنا ولكنه قد ال ينجحالظروف التي تھدد الحیاة والتي قد يكون -1الفئة 
.التي يكون فیھا الموت المبكر ال مفر منهالحاالت -2الفئة 
.عالجیة ممكنةخیارات الظروف الصحیة المتدھورة بدون -3الفئة 
إعاقة شديدة ، مما يؤدي إلى التعرض لمضاعفات متدھورة وتسبب حاالت ال رجعة فیھا ولكنھا غیر : 4الفئة 

.واحتمال الوفاة المبكرةصحیة 

ھدد فئات جمعیة الرعاية التلطیفیة لألطفال المتعلقة بالظروف الصحیة التي ت
أو تحد من الحیاة
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التقرير املالي

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

املدخول

املجموع

املصروفات

294,554

641,000

1٣,0٣6

8,922

٣0٣,420

الرعاية

التبرعات

مدخول الفائدة و االستثمار

الرواتب و متعلقات أخرى

أخرى

املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

294,554

بيان اإليرادات و املصروفات ملستشفى بيت عبدهللا لرعاية 
BACCH -األطفال

املدخول

املجموع

املصروفات

1,267,614

294,554

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-19

1,199,124

415

68,075

التبرعات

دخل بيع الشارات

مدخول الفائدة و االستثمار

مدفوعات املوظفين

نفقات تكلفة بناء بيت عبدهللا

تكلفة تشغيل بيت عبدهللا

6٣1,078

272,1٣6

٣,٣2٣

906,537املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

٣61,077

٣,8٣7,461

4,198,5٣8

1,047,065

294,554

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-18

1,009,097

29٣

٣7,676

606,494

286,984

40,450

933,928

11٣,1٣7

٣,724,٣24

٣,8٣7,461

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-19

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-18

٣70,101

٣17,979

688,081

184,6٣6

1٣٣,٣4٣

٣17,979

282,815

10,041

279,474

10,869

464,000

6,480

4,499

662,957474,979

292,856290,343
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املوازنة املشتركة املخصصة للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في 
املستشفى ومستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال:

املدخول

املجموع

ممثلة في

األموال النقدية و الحسابات املصرفية

الودائع الثابتة

اإلستثمار في الصناديق املدارة

رأس املال

الفائض

املجموع

األموال املخصصة لتعويضات نهاية الخدمة

ذمم أخرى مدينة

املجموع

2,024,728

558,497

2,689,84٣

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-19

نهاية السنة

٣1-ديسمبر-18

1,٣٣2,127

552,402

2,6٣4,67٣

5,273,0684,519,202

294,554294,554 250,182

25,264

111,000

4,886,622

228,08٣

24,676

4,997,6224,266,443

294,554

4,997,6224,266,443

111,000

4,155,44٣
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لتبرعهم السنوي ملستشفى بيت عبدهلل لرعاية األطفال.

شكرا لكم!
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 القطامي و العيبان و شركاهم

تتوجه كاتش بشكر خاص إلى

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.




