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رسـالـة من رئـيـس مجلـس اإلدارة

أصدقائي األعزاء

عندمــا اســتيقظنا فــي اليــوم األول مــن الشــهر األول في العام العشــرين مــن القرن الحادي والعشــرين, 
كانــت تغمرنــا اإلثــارة ومتطلعيــن لمــا ســتقدمه لنــا هــذه الســنة الميمونــة. لــم يــدرك أحــد منــا أنــه قبــل 
نهايــة الربــع األول مــن هــذه الســنة ســيكون العالــم بأســره فــي حالــة إغــالق فــي محاولــة شــجاعة 
للتغلــب علــى الفيــروس القاتــل الذي كان ينتشــر بســرعة من منــزل إلى منزل وفي جميــع أنحاء العالم.

ــزة,  ــة مرك ــى وحــدات عناي ــة إل ــت األجنحــة العادي ــن, وتحول ــا المصابي ــأت المستشــفيات بالضحاي امت
ونقــاالت مليئــة بالمرضــى والمحتضريــن فــي الممــرات, وســيارات اإلســعاف تنتظــر أيامــا لنقــل 
مرضاهــم.   شــهرا بعــد شــهر, امتــدت الجائحــة مــن الصيــن إلــى الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
وأوروبــا والكويــت والشــرق األوســط والهنــد وآســيا وأســتراليا. لــم يكــن هنــاك مــكان آمــن وال أحــد آمــن.

داخــل منازلنــا قمنــا بالتنظيــف والتعقيــم وعزلنــا أنفســنا وغســلنا أيدينــا مائــة مــرة فــي اليــوم, وحافظنــا 
ــم  ــمح له ــن س ــم الذي ــة ه ــا. قل ــان أحبائن ــل أو احتض ــن تقبي ــا ع ــي وامتنعن ــد االجتماع ــى التباع عل
ــن  ــن, وعمــل العلمــاء متجاوزي ــأوى للمحتاجي ــاع, وإدارة المســاعدات, وإيجــاد م ــام الجي بالخــروج إلطع
ــوا بالفيــروس حتــى  ــن أصيب ــارات التــي مــن شــأنها فحــص أولئــك الذي ــر االختب ــة لتطوي الحــدود العادي
يمكــن عزلهــم ومعالجتهــم. مــات اآلالف, وتعافــى الكثيــرون ومــا زال يعانــي آخــرون مــن اآلثــار طويلــة 
المــدى. لكــن لدينــا اآلن ســالح نقــاوم بــه. وبينمــا تســابق العلمــاء فــي الجامعــات المرموقــة وشــركات 
األدويــة الكبــرى إلنتــاج لقــاح يقضــي علــى الفيــروس ويمنعــه مــن إصابــة المزيــد مــن البشــر, بقينــا فــي 
منازلنــا, وقمنــا بحمايــة ضعفــاء الصحــة ووجدنــا طرقــا لمواصلــة عملنــا والحفــاظ علــى ســالمة الجميــع.

كانــت االســتجابة الفوريــة لفريــق إدارتنــا فــي كاتــش وبيــت عبــدهللا مــن خــالل االســتفادة مــن 
ــد  ــت عب ــا ببي ــد هللا, أتين ــت عب ــى بي ــدوم إل ــن الق ــا م ــن أطفالن ــم يتمك ــإن ل ــة. ف ــا الحديث التكنولوجي
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــك, وعل ــد. لذل ــن بع ــة ع ــة المقدم ــة الصحي ــات الرعاي ــي شــكل خدم ــم ف هللا إليه
أطفالنــا كانــوا حبيســين منازلهــم, فقــد تمكنــوا مــن االتصــال باإلنترنــت واالســتمتاع بجلســات يوميــة 
مــع اختصاصيــات حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب الذيــن عملــوا معهــم قبــال فــي المستشــفى, كمــا 
تواصلــو مــع اختصاصيــة العــالج بالموســيقى و اختصاصيــة العــالج الطبيعــي واألطبــاء والممرضــات مــن 
ــراءة,  ــب للق ــكيل, وكت ــزف والتش ــم والع ــة للرس ــاألدوات لالزم ــال ب ــد األطف ــم تزوي ــد هللا. وت ــت عب بي
وأغانــي للغنــاء وتــم توفيــر وقــت خــاص لهــم فــي حــال كانــوا خائفيــن أو بحاجــة إلــى الدعــم.

ــي  ــا والتفاعــل معهــم ف ــة أطفالن ــي حماي ــدهللا ف ــت عب ــش وبي ــي كات ــق العمــل ف بينمــا اســتمر فري
منازلهــم, وتوفيــر التقييمــات الســريرية الالزمــة وتوزيــع األدويــة األساســية والألعــاب لهــم, واصــل فريــق 
اإلدارة العليــا التخطيــط للمســتقبل. بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس إدارة الجمعيــة فــي العــام الســابق, 
ــد هللا أنهــا  ــت عب ــت الممــرات الفارغــة لبي ــدهللا. فأثبت ــت عب ــش وبي ــدأت اجــراءات دمــج كال مــن كات ب
ــي  ــر الطب ــذي والمدي ــم دعــم الرئيــس التنفي ــدة: ت ــى إدارة جدي ــف إل ــال والتكي ــة لالنتق ــة المثالي البيئ
ومديــر العمليــات ومديــر التمريــض ومديــر المرافــق, كال فــي منصبــه الجديــد مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة 
ومجلــس ادارة الجمعيــة. وبحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٠ أصبــح الحلــم الطويــل بدمــج كاتــش وبيــت عبــدهللا 
حقيقــة بــرؤى مفادهــا أن نصبــح مركــزا للتميــز فــي الرعاية النفســية واالجتماعيــة والتلطيفيــة لأطفال.

ــة  ــر العادي ــازات الغي ــى اإلنج ــة عل ــهادات التالي ــتمتاع بالش ــزاء لالس ــاء األع ــا األصدق ــم اآلن أيه أتركك
ــد-19. بدونكــم  ال نحقــق شــيئا. شــكرا لدعمكــم المتواصــل. لكاتــش وبيــت عبــدهللا فــي زمــن كوفي
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لقــد جعــل الوبــاء العالمــي غيــر المتوقــع لعــام ٢٠٢٠ حياتنــا ومجتمعاتنــا عرضــة للخطــر, حيــث 
ــن  ــات م ــود لحظ ــن وج ــم م ــن بالرغ ــن. ولك ــدم اليقي ــوم بع ــتقبله كل ي ــم ومس ــة العال ــعرت صح ش
ــى  ــدهللا كال عل ــت عب ــش وبي ــن كات ــن كال م ــادم آم ــو ق ــا ه ــؤ بم ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــوف وع الخ
حــدة و كالهمــا معــا بقــوة الجــالدة والشــجاعة فــي مواجهــة الشــدائد. التزمــت كلتــا االدارتيــن 
ــت. ــا وعائالتهــم فــي الكوي ــر ضعف ــال األكث ــم خدمــة أفضــل لأطف ــا و كإدارة واحــدة لتقدي بالعمــل مع

لقــد بــدأت رحلــة دمــج المؤسســتين قبــل بدايــة الجائحــة بتوجيــه وإشــراف وارشــاد مجلــس 
إدارة الجمعيــة و بيــت عبــدهللا. خضعــت كال مــن كاتــش وبيــت عبــدهللا بشــكل فــردي وجماعــي 
لتدريبــات اســتراتيجية شــاملة وإدارة التغييــر لتحديــد كيفيــة االســتفادة مــن نقــاط القــوة عنــد 
كال  تعزيــز  هــو  األساســي  الهــدف  كان  أفضــل.  بشــكل  وعائالتهــم  األطفــال  لخدمــة  كليهمــا 
الذراعيــن مــن خــالل تعــاون فريــق عمــل واحــد ومشــاركة ودعــم االحتياجــات الســريرية  مــن 
ــزل أو فــي بيــت عبــدهللا أو فــي المستشــفى. ــة فــي المن ــكل طفــل وعائل ــة ل والنفســية االجتماعي

وفــي خضــم بدايــات الجائحــة فــي الكويــت, فــي أبريــل ٢٠٢٠, تــم دمــج كاتــش وبيــت عبــدهللا فــي إدارة  
واحــدة مــع تطلعــات تنمويــة اســتراتيجية فــي المجــاالت التاليــة: الرعايــة التلطيفيــة والرعايــة النفســية 
واالجتماعيــة  لأطفــال والمشــاركة المجتمعيــة والعمــل التطوعــي واســتخدام مرافــق بيــت عبــد هللا 
ونمــو وتطــور المؤسســتين ككيــان واحــد. لــدى كاتــش وبيــت عبــدهللا اآلن رؤيــة مشــتركة للمســتقبل 
ــة  ــة النفســية واالجتماعي ــز فــي الرعاي ــزا للتمي ــه وهــو "أن نكــون مرك ــى الوصــول إلي ــع إل ــذي نتطل ال

أصـبـحـنـا واحـدا

ــة  ــم". الرؤي ــى وعائالته ــال المرض ــة لأطف ــة التلطيفي والرعاي
ــذي  ــتقبل ال ــى المس ــا  وإل ــيد آلمالن ــي تجس ــدة ه الجدي
ــق عمــل  ــن, وفري ــة ومهمــة جديدتي ــه. مــع رؤي نطمــح إلي
أكبــر اســتطاع كاتــش وبيــت عبــدهللا المدمجيــن مــن 
ــع  ــد. م ــان واح ــاء ككي ــة الوب ــي مواجه ــوة ف ــوف بق الوق
فريــق عمــل مــن ذوي الخبــرة فــي المجــال االكلينيكــي 
و مجــال الدعــم النفســي واالجتماعــي وبدعــم الفريــق 
اإلداري وفريــق العمليــات اســتمرت خدمــات العنايــة 
التلطيفيــة و خدمــات الدعــم النفســي و االجتماعــي 
ــي المستشــفى  ــال وعائالتهــم ف ــة الجــودة لأطف عالي
ــر  ــن تغيي ــم م ــى الرغ ــزل. وعل ــي المن ــدهللا وف ــت عب وبي
نظــام  تقديــم الخدمــات, والــذي ســيتم شــرحه بمزيــد 
مــن التفصيــل فــي األقســام التاليــة مــن التقريــر الســنوي, 
إال أن التزامنــا فــي تقديــم خدماتنــا لــم يتأثــر و لــم يثنــي 
موظفــي كاتــش وبيــت عبــدهللا عــن مهمتهــا بدعــم و توجيــه 
ــر المؤســس ومجلــس اإلدارة. كال مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والمدي

فــي الصفحــات القليلــة التاليــة مــن التقريــر الســنوي, ندعوكــم إلــى رحلتنــا  وللتعــرف 
علــى رؤيتنــا ورســالتنا وقيمنا وثقافتنا, باإلضافــة إلى إنجازاتنا المشــتركة لعام ٢٠٢٠.
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رؤيـة كاتش و بيت عبدهللا

مهمـة كاتش و بيت عبدهللا

الثقافـة اإلرشاديـة لكاتش و بيت عبدهللا

أن نكون مركزا للتميز في الرعاية النفسية واالجتماعية والرعاية التلطيفية لأطفال المرضى وعائالتهم 
في دولة الكويت.

تقديم أفضل مستويات الرعاية النفسية واالجتماعية والرعاية التلطيفية لأطفال وعائالتهم في 
مستشفيات دولة الكويت, وفي منازلهم, وفي بيت عبد هللا لرعاية لأطفال.

ثقافة ترحيبية تتميز بالشمولية والمساواة يكون التركيز فيها على التميز في رعاية الطفل والعائلة 
في بيئة رحيمة وآمنة وخالقة.
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قـيم كاتش و بيت عبدهللا

اإلحترام

اإلقرار بحقوق وكرامة األطفال وعائالتهم واالستجابة لها دائما و احترامهم و احترام الذات و احترام 

زمالء العمل.

التعاطف

تقديم رعاية تتجاوز التعاطف واالحتضان "اللطف الذكي".

التكامل

االلتزام بأعلى المبادئ األخالقية واألدبية والمعايير المهنية والمساءلة عن السلوك الشخصي 

والمهني في جميع األوقات.

الثقة

التصرف بأمانة وشفافية والحفاظ على الحقيقة في العمل والتفاعل.

الكرامة

االعتراف والثقة واالحترام للوجود اإلنساني لآلخر الذي يعتز بكيانه الفردي.
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صامدون 
مــــعـــا

التزامنا برعاية المرضى وعائالتهم

التـزامنـا برعايـة المرضـى وعـائـالتـهم

دعمنا في
عام ٢٠٢٠

 األلعاب والمواد
األخرى

الراحة

مواصالت

األدوية

خدمات التغذية

 الخدمات
اإلكلينيكية

 الخدمات النفسية
واالجتماعية

تم تقديم 58٢,٢ 
خدمة إكلينيكية 
تلطيفية للمرضى

و عائالتهم.

تم تقديم ٢٠٢ وجبة 
غذائية للمرضى

و عائالتهم.

تم صرف 1٠4
وصفة طبية

لأدوية للمرضى.

تم توفير 15٠ خدمة توصيل 
للمرضى وعائالتهم. تضمنت 

الرحالت مواعيد المستشفى 
والمختبر والذهاب من وإلى 

بيت عبد هللا.

تم توفير 166 إقامة للمرضى 
وعائالتهم لقضاء فترات 

راحة نهارية و بعطلة نهاية 
األسبوع في بيت عبدهللا.

تم توزيع 77 من األلعاب 
والمواد االستهالكية 
األخرى على المرضى 

وعائالتهم.

تم تقديم 15,978 خدمة نفسية 
اجتماعية للمرضى وعائالتهم. 

تضمنت الخدمات حياة الطفل, 
اللعب والعالج بالموسيقى.
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خـدمـاتنـا اإلكـليـنيـكـية

ــي  ــال ف ــة لأطف ــة التلطيفي ــي للرعاي ــق الطب ــا الفري ــي يقدمه ــة الت ــة التلطيفي ــام للرعاي ــدف الع اله
كاتــش وبيــت عبــدهللا والــذي يضــم كذلــك مختصيــن فــي الطــب المســاعد هــو تحســين جــودة الحيــاة 
ألطفالنــا الذيــن يعانــون مــن أمــراض خطيــرة, وظــروف تهــدد الحيــاة, مــن خــالل تخفيــف معاناتهــم وذلــك 
بالتحديــد المبكــر الحتياجاتهــم الســريرية والتقييــم الشــامل وعــالج األلــم واألعــراض المؤلمــة األخــرى.

قبل اإلغالق في مارس ٢٠٢٠
ــي  ــم ف ــة وعائالته ــة التلطيفي ــال الرعاي ــى أطف ــت, تلق ــي الكوي ــارس ٢٠٢٠ ف ــي م ــالق ف ــل اإلغ قب
ــي  ــم العائل ــق الدع ــق الطــب المســاعد و فري ــي وفري ــم الطب ــق الدع ــن فري ــد هللا الدعــم م ــت عب بي
ــة  ــات الرعاي ــد هللا لتلقــي خدم ــت عب ــارة بي ــم بزي ــال المرضــى وعائالته ــام األطف ــم. وق ــل طاقته بكام
ــظ  ــوء الح ــبوع. لس ــة األس ــة نهاي ــتراحة عطل ــات اس ــة و خدم ــات االجتماعي ــور الفعالي ــة وحض النهاري
ــة  ــات المقدم ــت الخدم ــل توقف ــة إغــالق كام ــي حال ــة ف ــت الدول ــا دخل ــة الجائحــة وعندم ــي بداي , ف
ــة المقدمــة عــن بعــد هــي الشــكل األساســي  ــة الصحي ــد هللا وأصبحــت الرعاي فــي مبنــى بيــت عب
لتقديــم الخدمــات بيــن الفريــق متعــدد التخصصــات فــي بيــت عبــد هللا مــع األطفــال وعائالتهــم.

الخدمات أثناء اإلغالق الكامل: مارس إلى يونيو ٢٠٢٠

علــى الرغــم مــن االضطــراب الناجــم عــن اإلغــالق, عمــل فريــق الرعايــة التلطيفيــة لأطفــال علــى إبقاء 
خدماتهــم متاحــة ومتوفــرة ألطفــال الرعايــة التلطيفيــة وعائالتهــم. واصــل الفريــق متعــدد التخصصــات 
المكــون مــن األطبــاء والصيدلــة والعــالج الطبيعــي والتغذيــة والتمريــض والفريــق النفســي واالجتماعــي 
ــم  ــة. وضــع الفريــق متعــدد التخصصــات خطــة طــوارئ لمواصلــة تقدي ــم نهــج شــامل للرعاي فــي تقدي
الرعايــة التلطيفيــة لأطفــال بشــكل مــرن و آمــن. اســتطاعت كاتــش وبيــت عبــدهللا تحقيــق هــذا مــن 
خــالل اســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة عــن بعــد مــع األطفــال والمتخصصيــن فــي الرعايــة 
ــد مــن األخصائييــن  ــة الطفــل. باإلضافــة إلــى ذلــك تواصــل الفريــق مــع العدي الصحيــة المعنييــن برعاي
الطبييــن فــي المستشــفيات المختلفــة لتســهيل رعايــة المرضــى, علــى ســبيل المثــال, أخصائييــن 
أمــراض الكلــى وأمــراض الرئــة واألورام واألمــراض المعديــة وجراحــي التجميــل وأطبــاء األعصــاب.

أصبحــت كاتــش وبيــت عبــدهللا المصــدر األساســي لصــرف العديــد مــن األدويــة خــالل فتــرة اإلغــالق 
وذلــك لســهولة التوصيــل بالتعــاون مــع مراكــز اإلطفــاء. كمــا توفــرت لأطفــال وعائالتهــم خدمــات الدعــم 
الهاتفــي المقدمــة علــى مــدار ٢4 ساعة/ســبعة أيــام فــي األســبوع, لمناقشــة أي مخاوف أو تســاؤالت 
طبيــة. كان توفــر خدمــة الدعــم الهاتفــي عنــد الطلــب مفيــدا خاصــة بســبب المخــاوف الكثيــرة التــي 
كانــت مرتبطــة بزيــارة المستشــفيات العامــة للحصــول علــى االستشــارات الطبيــة. كمــا واصــل الفريــق 
متابعــة المرضــى الذيــن تواجــدوا خــارج الكويــت حينهــا, ممــا ســاهم فــي دعــم أوليــاء األمــور بشــكل 
كبيــر وطمأنتهــم ممــا ســهل اســتكمال تقديــم الرعايــة لأطفــال عنــد عودتهــم إلــى الكويــت الحقــا.

الخدمات بعد اإلغالق 
الكامل: يونيو إلى 

ديسمبر ٢٠٢٠
فــي يونيــو ٢٠٢٠, قررت كاتش و بيت 
عبــدهللا اســتحداث نمــوذج هجيــن 
لخدمــات الرعايــة التلطيفيــة لأطفــال 

والــذي تضمــن خدمات الرعايــة الصحية 
المقدمــة عــن بعــد إلــى جانــب الخدمات 

ــت  ــي بي ــال وعائالتهــم ف ــة لأطف المقدم
عبــدهللا فــي األجنحــة أو فــي قســم الرعايــة 

ــرات  ــات فت ــة وخدم ــادة النهاري ــة أو العي النهاري
الراحــة. وبالتأكيــد, بــدأ إعــادة افتتــاح الخدمات في 

بيــت عبــد هللا بمجهــودات فريــق التحكــم فــي العــدوى 
الدؤوبــة لتوفيــر خطــة شــاملة لمكافحــة العــدوى لموظفينــا 

والســتئناف الخدمــات المقدمــة شــخصيا بشــكل تدريجــي. كان الهــدف األساســي دائمــا هــو حمايــة 
صحــة أطفالنــا األكثــر ضعفــا وعائالتهــم. أثنــاء زيــارة بيــت عبــدهللا, تلقــى األطفــال وعائالتهــم خدمــات 
ــم. ــة لدعــم رعايته ــات ذات الصل ــن الخدم ــا م ــة وغيره ــة ونفســية واجتماعي ــة وصحي ــة وتمريضي طبي

البايانات السريرية

19
٢,58٢

خدمة سريرية تلطيفية قدمت 
لأطفال وعائالتهم في عام 

.٢٠٢٠

حالة جديدة 
استقبلت في عام 

.٢٠٢٠
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بصفتي قائد فريق التمريض, كان العمل خالل فترة اإلغالق بسبب الجائحة 
يمثل تحديا لي وللفريق. كان الوضع جديدا بالنسبة لنا جميعا وكنا بحاجة إلى 
التكيف لمواصلة مساعدة مرضانا وعائالتهم بطرق مختلفة. عملت من المنزل 
لدعم مرضانا وتلقيت الكثير من المكالمات من عائالتنا. كفريق عمل واحد قمنا 

بترتيب مكالمات افتراضية مع العديد من عائالتنا لمواصلة تلبية احتياجاتهم 
الطبية. قمت أيضا بزيارة بيت عبدهللا عدة مرات أثناء فترة اإلغالق لتوزيع األدوية 

والمواد االستهالكية األخرى.
- محمد, قائد فريق التمريض
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مــع بدايــة أبريــل ٢٠٢٠, اجتمــع الفريقــان تحــت إدارة واحــدة لقســم 
ــنا  ــدهللا ودش ــت عب ــش وبي ــي كات ــي ف ــي واالجتماع ــم النفس الدع

مجتمعيــن خدمــات الرعايــة الصحيــة عــن بعــد لأطفــال وعائالتهــم فــي 
المنــزل وفي المستشــفيات الســبعة المتواجدة في جميــع أنحاء الكويت. 

لقــد جمــع كال مــن الجائحــة وعمليــة دمــج الكيانييــن هذيــن الفريقيــن معــا, 
مــع التزامهمــا باحترافيتهمــا فــي مجــال الدعــم النفســي واالجتماعــي لمواصلــة 

تقديــم المســاعدة والدعــم والرعايــة الرحيمــة, حتــى فــي خضــم الجائحــة العالميــة.
 

النفســي  الدعــم  فريــق  أعضــاء  الجائحــة, عمــل  الرغــم مــن تحديــات  علــى 
واالجتماعــي فــي كاتــش وبيــت عبــدهللا معــا لتوفيــر أعلــى مســتويات الجــودة مــن 
الخدمــات النفســية واالجتماعيــة. وأطلــق الفريــق خدمــات لأطفــال وعائالتهــم في 
المستشــفيات فــي جميــع أنحــاء الكويــت وألطفــال الرعايــة التلطيفيــة وعائالتهــم, 
تبعــه فريــق الرعايــة التلطيفية الســريرية في بيت عبدهللا. تم إنشــاء فريق متخصص 

لتقديــم الخدمــات العالجيــة النفســية واالجتماعيــة وحيــاة الطفــل واللعــب لأطفــال 
والعائــالت فــي وحــدة كوفيــد-19 التابــع لمستشــفى الشــيخ جابــر األحمد. كمــا تعاون 

الفريــق مــع مستشــفيات أخــرى مثــل مستشــفى العــدان ومستشــفى مبــارك الكبيــر 
لأطفــال المرضــى الذيــن يدخلــون أجنحــة المستشــفى بســبب مضاعفــات فيــروس كورونا.

مــن أجــل دعــم أفضــل لأطفــال وعائالتهــم فــي المستشــفيات والمنزل, بــدأ فريق التواصــل المجتمعــي و التطوع 
فــي كاتــش وبيــت عبــدهللا بتنظيــم الفعاليــات المجتمعيــة لأطفــال وعائالتهــم مــن خــالل إطــالق جلســات يــوم 
"الخميــس" االفتراضيــة والتــي ســعت إلــى بنــاء رعاية مجتمعية حــول أطفالنا لتمنحهم مســاحة آمنة للمشــاركة 
فــي تجــارب ممتعــة وهادفــة ومعبــرة بقيــادة واشــراف أعضــاء فريــق كاتش وبيــت عبــدهللا النفســي واالجتماعي.

الخدمات في فترة الرعاية الصحية عن بعد

خـدمـاتـنا النـفـسـية و اإلجـتمـاعـيـة

قبل اإلغالق في مارس ٢٠٢٠

ــاد  ــاة الطفــل وخدمــات اللعــب كالمعت ــم خدمــات حي ــم تقدي ــر ٢٠٢٠ وحتــى مــارس ٢٠٢٠, ت مــن يناي
ــري  ــفى األمي ــم مستش ــت وه ــاء الكوي ــع أنح ــي جمي ــفيات ف ــبعة مستش ــي س ــا ف ــل طاقته بكام
ــفى  ــينا ومستش ــن س ــفى اب ــد ومستش ــر األحم ــيخ جاب ــفى الش ــة ومستش ــفى الفرواني ومستش

الجهــراء ومستشــفى الــرازي ومستشــفى البنــك الوطنــي لأطفــال مــن قبــل 
اختصاصيــات حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب فــي كاتــش. أمــا فــي بيــت 

عبــد هللا قــدم فريــق دعــم العائلــة المكــون مــن مديــر قســم دعــم 
العائلــة ومعالــج أول بالفنــون التعبيريــة, واثنيــن مــن موجهــات 

بالموســيقى  والعــالج  العالجــي  اللعــب  خدمــات  اللعــب, 
عبــدهللا. بيــت  وفــي  المنــزل  فــي  وعائالتهــم  لأطفــال 

الخدمات ما قبل الدمج والجائحة

الخدمات أثناء اإلغالق الكامل: مارس إلى يونيو ٢٠٢٠

فريقــي  مــن  كل  علــى  كان  للدمــج  األوليــة  والمراحــل  الكامــل  اإلغــالق  مــع   ,٢٠٢٠ مــارس  فــي 
ســويا  يجتمعــا  أن  حــدة  علــى  كال  عبــدهللا  وبيــت  كاتــش  فــي  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 
هللا. عبــد  بيــت  فــي  و  المستشــفيات  فــي  وعائالتهــم  األطفــال  الحتياجــات  ســريعا  لالســتجابة 

٢,8٠٢

1,684

6٠3

1,6845٢ ٢٠4٢٢493 1٢3

6٢879 4٠

مريض تلقى خدمات
اللعب العالجي في 
المستشفيات من قبل 

موجهات اللعب في كاتش.

من األشقاء تلقوا خدمات 
اللعب العالجي في 

المستشفيات من قبل موجهات 
اللعب في كاتش.

مريض تلقى مداخالت حياة 
الطفل في المستشفيات 
من قبل اختصاصيات حياة 

الطفل في كاتش.

من اآلباء أو أولياء األمور تلقوا 
مداخالت حياة الطفل في 

المستشفيات من قبل اختصاصيات 
حياة الطفل في كاتش.

مريض تلقى خدمات
اللعب العالجي في بيت 
عبد هللا من قبل موجهات 

اللعب في بيت عبدهللا.

من األشقاء تلقوا خدمات 
اللعب العالجي في بيت 
عبد هللا من قبل موجهات 

اللعب في بيت عبدهللا.

مريض تلقى في المستشفيات 
خدمات اللعب العالجي من خالل 

خدمات الرعاية الصحية عن بعد من 
قبل موجهات اللعب بالمستشفى.

من األشقاء في المستشفيات تلقوا 
خدمات اللعب العالجي من خالل  

خدمات الرعاية الصحية عن بعد من 
قبل موجهات اللعب بالمستشفى.

مريض تلقى في المستشفيات 
مداخالت حياة الطفل من خالل خدمات 

الرعاية الصحية عن بعد من قبل 
اختصاصيات حياة الطفل بالمستشفى.

من اآلباء أو أولياء األمور تلقوا 
مداخالت حياة الطفل من خالل خدمات 

الرعاية الصحية عن بعد من قبل 
اختصاصيات حياة الطفل بالمستشفى.

مريض تلقى خدمات اللعب العالجي 
من خالل خدمات الرعاية الصحية

عن بعد من قبل موجهات اللعب في 
بيت عبدهللا.

من األشقاء تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل خدمات 
الرعاية الصحية عن بعد من قبل 

موجهات اللعب في بيت عبدهللا.
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الخدمات بعد اإلغالق الكامل:
يونيو إلى ديسمبر ٢٠٢٠

ــي  ــي واالجتماع ــم النفس ــدهللا للدع ــت عب ــش وبي ــق كات ــل فري واص
لأطفــال  بعــد  عــن  المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم 
وعائالتهــم فــي المستشــفيات بالتزامــن مــع تنفيــذ قــرار إعادة تدشــين 
الخدمــات المقدمــة داخــل بيــت عبــدهللا, حيــث شــملت الخدمــات 
المقدمــة شــخصيا خدمــات حيــاة الطفــل والعــالج بالموســيقى و 
اللعــب واالستشــارات والخدمــات التعليميــة, والتــي اســتؤنفت بشــكل 
اســبوعي ألطفــال الرعايــة التلطيفيــة وعائالتهــم. باإلضافــة إلــى 
ذلــك, تــم تقديــم خدمــات فتــرة راحــة نهايــة األســبوع لمــا أدركــه 
ــي  ــي واالجتماع ــم النفس ــق الدع ــي وفري ــا اإلكلينيك ــن فريقين كال م
ــي  ــرض ف ــة والم ــه الجائح ــا تســببت ب ــدهللا م ــت عب ــش وبي ــي كات ف
لجميــع  الراحــة  فتــرة  فتتيــح خدمــات  وعائالتهــم.  األطفــال  حيــاة 
أفــراد العائلــة الحصــول علــى الراحــة التــي هــم بأشــد الحاجــة إليهــا 
و إلــى جانــب توفيــر مســاحة شــفائية بعيــدا عــن الحيــاة اليوميــة 
ومتطلبــات تقديــم الرعايــة. يمكــث األطفــال وعائالتهــم فــي الشــاليه 
فــي بيــت عبــد هللا يــوم الخميــس ويغــادرون بعــد ظهــر يــوم الســبت.

الخدمات الصحية المقدمة عن بعد 
و المقدمة شخصيا

1,113

٢,43٠

1,٢1٠ ٢,٢8٠

مريض من المستشفيات وبيت 
عبدهللا تلقى خدمات اللعب العالجي 

المقدمة عن بعد و المقدمة 
شخصيا من قبل موجهات اللعب في 

كاتش وبيت عبدهللا.

من اآلباء أو أولياء األمور في 
المستشفيات وبيت عبدهللا تلقوا مداخالت 

حياة الطفل المقدمة عن بعد و 
المقدمة شخصيا من قبل اختصاصيات 

حياة الطفل في كاتش وبيت عبدهللا.

مريض من المستشفيات وبيت 
عبدهللا تلقى مداخالت حياة الطفل 

المقدمة عن بعد و المقدمة 
شخصيا من قبل اختصاصيات حياة 

الطفل في كاتش وبيت عبدهللا.

من األشقاء في المستشفيات وبيت 
عبدهللا تلقوا خدمات اللعب العالجي 

المقدمة عن بعد و المقدمة 
شخصيا من قبل موجهات اللعب في 

كاتش وبيت عبدهللا.
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لقد كانت رحلة مليئة بالمشاعر على مستوى شخصي لمحاولة االستجابة للجائحة, إليجاد 
طرق لمقابلة العائالت افتراضيا. بمجرد أن استعديت لتقديم الدعم من خالل الرعاية الصحية 

عن بعد, تمكنت من الحفاظ على هذا االتصال مع العائالت التي تمكنت من دعمها. لقد 
استطعت أن أجد القوة والطاقة من خالل دعم العائالت خالل تلك األوقات الصعبة التي أحدثت 

فرقا عندما تم لم شملنا أخيرا في مالذنا اآلمن في بيت عبدهللا.
- كريستال, معالج أول في الفنون التعبيرية في كاتش وبيت عبدهللا

٢1٢
تدخال للعالج بالموسيقى 

قدم للمرضى في 
المستشفيات والمنازل 

وبيت عبدهللا.
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التـغـيـرات البـيـئـيـة

كجــزء مــن التــزام كاتــش وبيــت عبــدهللا بالرعايــة التــي تتمحــور حــول المريــض والعائلــة, قــام فريــق إدارة المبنــى 
بقيــادة مديــر اإلدارة فــي كاتــش وبيــت عبــدهللا بالعمــل بــال كلــل فــي عــام ٢٠٢٠ إلجــراء تغييــرات بيئيــة صديقــة 
لأطفــال وعائالتهــم فــي بيــت عبــد هللا وكذلــك بالمستشــفيات في جميــع أنحاء الكويــت. تم إجــراء تغييرات على 
البيئــة للمســاعدة فــي التخفيــف مــن الشــعور بالخوف والقلــق, وتعزيز بيئة الشــفاء والهــدوء لأطفــال وعائالتهم.

تضمنت التغييرات البيئية لعام ٢٠٢٠ ما يلي:

• تغييرات في حديقة بيت عبد هللا الحسية
• تصميم وشراء ستائر لقسم الحوادث الجديد في مستشفى األميري
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صامدون 
مــــعـــا

قصص من األطفال المرضى و عائالتهم

تجربتــي مــع بيــت عبــد هللا كانــت تجربــة رائعــة حقا. 
قبــل تحويلــي إلــى بيــت عبــد هللا, لــم أســمع قــط 
ــي  ــا ف ــا كان طفلن ــوم, عندم ــة. ذات ي ــن الجمعي ع
ــد هللا.  ــت عب ــب عــن بي ــا طبي المستشــفى , أخبرن
قــال إنهــم أخــذوا حــاالت مثــل حالــة أطفالنــا, وقدموا 
خدماتهــم مجانــا. أخبــرت الطبيــب عــن أطفالــي 
اآلخريــن أيضــا, الذيــن يعانــون مــن نفــس الحالــة. لقد 
ســاعدنا فــي إدخالهــم جميعــا إلــى بيــت عبــد هللا.

بيــت عبــد هللا فريــد مــن نوعــه. إنــه مختلــف تمامــا 
عــن المستشــفى , والطريقــة التــي يعاملونــك بهــا 
مختلفة. الموظفون في بيت عبد هللا متفهمون . هم 
لطيفــون مــع أطفالــي. يقــدم بيــت عبــد هللا ألوالدي 
مكانــا يذهبــون إليــه ويســتمتعون بــه ويتفاعلــوا مــع 
اآلخريــن. يحــب أطفالــي الذهــاب إلــى هنــاك. يوفــر 
بيــت عبــد هللا أنشــطة ممتعــة لجميــع أفــراد العائلــة 
ويحتفــل بأعيــاد ميــالد األطفــال والعطالت الرســمية.

لــم  كعائلــة,  أوقــات,  هنــاك  "كانــت 
نتمكــن مــن اصطحــاب أطفالنــا إلــى 
ــارج, خاصــة أبنائــي األكبــر ســنا.  الخ
شــاليهات  هللا  عبــد  بيــت  لنــا  قــدم 
ــث  ــبوع حي ــة األس ــة نهاي ــاء عطل لقض
الفرصــة  وأوالدي  أنــا  لــي  أتيحــت 
ــي  ــواجد ف ــس والتـ ــتمتاع بالطق لالس
لنــا كـــان  بالنســبة  الطلــق.  الهـــواء 
االستمتـــاع بالشــمس و الهــواء النقــي 
مهمــا للغايــة, خاصــة أثنــاء الوبــاء ".

كان التحــدي األكبــر الــذي واجهنــاه فــي التعامــل مع 
ــر.  ــي األكب ــدا لطفل المــرض هــو المواصــالت, وتحدي
ــدرج إلخراجــه  ــى ال ــن عل ــه م ــن رفع ــم نتمكــن م ل
مــن المنــزل. لكــن مــع بيــت عبــد هللا, لــم يكــن هناك 
شــيء صعــب. لقــد ســاعدونا دائمــا فــي إيجــاد 
ــاعدتهم  ــدار مس ــدر مق ــا أق ــيء. أن ــكل ش ــول ل حل
لــي علــى مــر الســنين فــي العديــد مــن األشــياء. 
ــاعدوني  ــد س ــي ألوالدي. لق ــالج الطبيع ــوا الع قدم
ــا  ــا كان لدين ــم أو عندم ــى دواء له ــاج إل ــا أحت عندم
ــت  ــب فــي بي ــة. ســاعدني الطبي ــة طارئ ــة طبي حال
عبــد هللا فــي عــالج ابنــي األكبــر فــي المنــزل, 
ــي  ــفى ف ــى المستش ــاب إل ــر للذه ــم أضط ــذا ل ل
ــي  ــي ف ــى مكالمات ــرد عل ــب ي ــرة. كان الطبي كل م
ــى الدعــم.  ــاج إل ــا أحت ــوم عندم ــع ســاعات الي جمي
سيســاعدنا الفريــق فــي تحديــد مواعيــد العمليــات 
ــم ســاعدونا  ــا أنه ــب, كم ــد الطبي ــة ومواعي الجراحي
فــي العثــور علــى مواعيــد مبكــرة عنــد الحاجــة.

كـل شـيء من بـيت عبد اللـه جميـل. لقد كـانـت 
تـجربة ال تقـدر بثمـن.

مـن والـدة مريـض متوفى
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فــي  تجربــة  أول  لــي  كانــت   ٢٠15 عــام  فــي 
مستشــفى البنــك الوطنــي مــع العــالج الكيميائــي 
عندمــا تــم تشــخيص إصابتــي بــورم فــي المــخ. في 
تلــك األوقــات, قدمــت لــي عائلتــي الدعم النفســي 
ــك  ــي مستشــفى بن ــى الممرضــات ف ــة إل باإلضاف
الكويــت الوطنــي الذيــن كانــوا ودوديــن. فــي معظــم 
األوقــات كنــت أتحــدث مــع الممرضــات ألننــي صبــي 
أحــب التحــدث كثيــرا. لقــد عانيــت مــن الكثيــر مــن 
ــن آالم  ــت م ــدواء. تراوح ــة لل ــة جانبي ــم كنتيج األل
الظهــر الشــديدة إلــى الصــداع ومــا إلــى ذلــك. 
تمكنــت مــن التأقلــم عندمــا قمــت بتكويــن صداقــات 
فــي المستشــفى ومــع طاقــم كاتــش وخاصــة 
ــرا  ــن ســاعدوني كثي ــي الذي أســماء وســارة وجايت
خــالل أيــام العــالج الكيمــاوي. أنــا دائمــا ممتــن لهم.
الكيميائــي,  العــالج  مــن  عــام  نصــف  بعــد 
للعــالج  هللا  عبــد  بيــت  إلــى  األطبــاء  أحالنــي 
قليــال.  متــوازن  غيــر  كنــت  ألننــي  الطبيعــي 
فوجئــت  مــرة,  ألول  عبــدهللا  بيــت  زرت  عندمــا 
ــفى. ــدو كمستش ــه ال يب ــت أن ــا رأي ــرور عندم بس

ــام  ــي أي ــرة ف ــعادة غام ــعرت بس "ش
الخاصــة  الطبيعــي  العــالج  مواعيــد 
ــت  ــطة بي ــتمتعت بأنش ــد اس ــي. لق ب
حتــى  النهاريــة  للرعايــة  عبــدهللا 
يــوم  كل  ظهــرا  الثانيــة  الســاعة 
خميــس ولــم أســتطع االنتظــار حتــى 
األســبوع التالــي. كنــت أقــوم بالعديــد 
مــن األنشــطة مثــل الفنــون واالعمــال 
اليدويــة. خــالل هــذه الفتــرة, كان لــدي 
أصدقــاء مثل موجهات اللعــب والمعالج 
ــن ". ــن المتطوعي ــد م ــب و العدي باللع

فــي بيــت عبــد هللا , يتــم االعتنــاء بالعائلــة بأكملهــا 
ودعمهــا: العنايــة بنــا جميعــا. أنــا وعائلتــي ممتنــون 
هللا. عبــد  بيــت  أفــراد  لجميــع  وكذلــك  للقديــر 

من المريض ف.ج

ــة. تشــعر  ــة للغاي ــع المــرض صعب ــا م ــت تجربتن كان
لكــن  دائمــا.  والقلــق  بالوحــدة  بأكملهــا  العائلــة 
مــن خــالل إيماننــا نحتــاج إلــى أن نكــون أقويــاء 
مــن أجــل طفلنــا وأن نقبلــه. نحــن نثــق بــاهلل فــي 
كل شــيء وال نفقــد األمــل فــي شــفاء طفلنــا 
يعيننــا.... شــيء  يأتــي  أن  دائمــا  هللا  وندعــو 
مــن الصعــب للغايــة أن تــرى طفلــك مريضــا جــدا أو 
يعانــي. لــم تكــن التجربــة فــي مستشــفانا ســهلة 
دائمــا وكانــت البيئة مرهقــة للغاية خاصة مــع الوباء, 
ــا داخــل  ــاء دائم ــا البق ــا االســترخاء وعلين وال يمكنن
الغرفــة. ال يمكننــا كعائلــة أن نبقــى معــا , وال يمكــن 
البنتــي األخــرى البقاء معنا أثناء الزيــارات أو الدخول.
فــي  عبــدهللا  بيــت  إلــى  طفلنــا  تحويــل  تــم 
بالفــرق  نشــعر  ونحــن   ٢٠٢1 فبرايــر   11
حيــث  والمستشــفى  عبــدهللا  بيــت  بيــن 
الحيــن. ذلــك  منــذ  طفلــي  عــالج  يتــم 

واالســترخاء  بالراحــة  "نشــعر 
فــي  التجــول  حريــة  ولدينــا 
واالســتمتاع  المحيطــة  المناطــق 
كعائلــة". هللا  عبــد  بيــت  بمنشــأة 

الغرفــة التــي نبقــى فيهــا لطيفــة للغايــة وواســعة. 
ــن  ــن متعاوني ــاء والممرضــات والموظفي ــع األطب جمي
والمــكان ليــس مزدحمــا للغايــة. كمــا أن الخدمــات 
واأللعاب التي يتم تقديمها في بيت عبد هللا إلبنتي 
وشــقيقتها تحــدث فرقــا لهمــا ويســتمتعان بهــا.

من والدة إحدى المرضى
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صامدون 
مــــعـــا

شركاء المجتمع

شـركـاء المـجـتمـع

ــا مســتمرين. نحــن فــي كاتــش وبيــت عبــدهللا ممتنــون  التفانــي والدعــم والكــرم الــذي نتلقــاه هــو مــا يجعلن
للغايــة لجميــع التبرعــات والمســاهمات التــي تلقيناهــا مــن الكيانــات واألفــراد مــن مجتمعنــا الكويتــي الحبيــب 
خــالل هــذا الوقــت غيــر المســبوق. كل التقديــر لــكل مــن تواصــل معنــا لالستفســار عــن التطــوع أو تقديــم اقتــراح 
لدعــم أطفالنــا وعائالتهــم ولــم نتمكــن مــن مســاعدته بســبب القيــود والتدابيــر المفروضــة لمواجهــة الجائحــة.

نحن في غاية االمتنان لرعايتكم وإلبقائنا في خواطركم !

شكر خاص لجميع شركائنا في المجتمع وخصوصا إلى:

 المقدم صباح الصباح وقاعدة احمد الجابر الجوية لتحقيق أمنية أحد أطفالنا.• 
 رجال اإلطفاء الكويتيون لدعمهم في توصيل األدوية واإلمدادات للمرضى وعائالتهم خالل فترة اإلغالق • 

الكامل ولدعمهم لنا في توصيل األلعاب للمرضى وعائالتهم في مستشفى الشيخ جابر األحمد )وحدة 
كوفيد-19 بالمستشفى(.

العديد من المتبرعين ممن تبرعوا باأللعاب والمواد األخرى التي تم توزيعها • 
على األطفال وعائالتهم في7 مستشفيات في الكويت.

جمعية الهالل األحمر الكويتي للتبرع مرتين شهريا بصفة دورية بالمواد • 
الغذائية للمرضى وعائالتهم ولتبرعهم أثناء فترة اإلغالق.

دانا طارق بدر السالم لتبرعها مرتين شهريا بصفة دورية بالفواكه • 
والخضروات الطازجة للمرضى وعائالتهم.

ــة  ــات مختلف ــات وهواي ــم ذوي اهتمام ــي وكونه ــي ألطفال ــره, و بإنجاب ــت صغي ــذ كن ــال من ــت األطف ــد أحبب "لق
جعلنــي أدرك بــأن لــكل طفــل حــظ وقــدر ومشــاكل صحيــة مختلفــة. كل فــرد لــه قــدر معيــن واتجــاه حيــاة يختلــف 

عــن اآلخــر. 

بعــض األطفــال أكثــر حظــا مــن غيرهــم ولكــن هــذا ال يجعلهــم أقــل قيمــة بيننــا أو فــي مجتمعنــا. و إدراكــي لذلــك 
ــأن يكــون بيننــا  هــو الســبب األساســي الــذي جعلنــي أتواصــل مــع كاتــش و بيــت عبــدهللا. اننــا محظوظــون ب
أشــخاص مثلكــم و العطــاء يجــب أن يكــون جــزءا مــن حياتنــا. جميعنــا بحاجــة إلــى تشــجيعكم ألنكــم تقومــون 

بشــيء ذو قيمــة كبيــر بالنيابــة عننــا. أنــا ممتنــه جــدا وأريــد أن أســتمر فــي العطــاء وال أتوقــف أبــدا".

متبرع ج.م.ص
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كان األمر محزنا عندما أغلقتم كل شيء في المستشفى ولكن تواصلكم 
سريعا مع األطفال عبر تطبيق زوم وفيس تايم كان أعلى من التوقعات. أنا حقا 

أقدر كل جهودكم. ابنتي تحب جلساتكم وتنتظرها دائما.
- والدة لينا
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رعـاة بـرامـج حـيـاة الطـفـل
نتقدم بشكرنا الجزيل لألفراد والشركات الداعمين 

لمهنة حياة الطفل عام ٢٠٢٠

البنك األهلي الكويتي
شركة المعجل لأدوية

مبرة علي الغانم الخيرية
شركة بدر سلطان واخوانه

بنك برقان
المركز المالي الكويتي ) مركز (
شركة محمد عبدالرحمن البحر

شركة محمد بن يوسف النصف وشركاه
السيد/ عدنان البحر

السيد/ أنور عبدهللا المال 
السيد/ مرزوق عبد الوهاب المرزوق

بنك الكويت الوطني
ثلث المرحوم عبدالعزيز الصقر

ثلث المرحوم يعقوب يوسف بهبهاني
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مـتبـرعـي كـاتش و بـيت عبدهللا

الدفاع المدني الكويت / الشيخ صباح جابر األحمد الصباح
الشركة الكويتية الدانماركية لمنتجات األلبان

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
المدرسة االنجليزية الحديثة

المركز العلمي
أحمد الزبن

أسرار العوضي - ذا فالور سوسايتي
أكاديمية الخليج البريطانية

أمينة محمود غيث اليوسف
أنوار محمد رشود الرشود - متجر أناندا يوغا كونسيبت

بانه عزيزي
بريدجيت المطوع

بنك الكويت الوطني
بورصة الكويت

تاال الدبوس
تريسي ديمبستر

ثلث المرحوم يوسف مرزوق المرزوق
جمعية الخريجين

جمعية السيدات البريطانية
جمعية الهالل األحمر الكويتي

حبشي وشلهوب
حسن الجارهللا

حملة تبرعات المدرسة االنجليزية )شو بوكس(
حنان الحوطي

حنان محمد عبد الرحمن البحر
خالد العتيبي

خضير مشعان خضير المشعان
د. عادل اليوسفي
د. محمد العوضي
د. ميثم حسين 

د. هالل الساير و د. لبيبة
دانه طارق بدر السالم - مزارع سدير  

رشا مشاري خالد الزيد الخالد
زهور حسين - البنك األهلي الكويتي

سارة الفليج
سماح أحمد مصطفى كلخ

سو  دينيس
شركة الجزيرة للتطوير العقاري

شركة المال المالية العالمية
شركة الوزان للتجهيزات الغذائية

شركة أجرو الكويتية لمنتجات األلبان
شركة شمال الخليج التجارية

شركة صناعات الغانم - قتيبة الغانم
شركة كى - ميد 

شويهينا شاهر بداح المطيري
شيخة المري

صالح البابطين 
ضحى العجمي

عامر علي مشاري هالل المطيري
عائشة محمد صالح عبدالوهاب العدساني

عائلة  الساير
عائلة فاطمة الحربي

عبدالعزيز الكندري
عبدهللا سليم محمد العدساني

عبدالمحسن عبدالعزيز حمد المشاري
عديلة محمد عبدالرحمن البحر

علي مراد بهبهاني     
علي وسعــاد الصباح

غالية غازي الفليج
فاطمة العجمي )والدة المريض عمره(

فاطمة بسام
فاطمة عبدالعزيز فيصل الثويني

فاطمة عبدهللا حمد أبوربيع
فريق رجال االطفاء الكويتي

فضيلة الصباح
فوزية النفيسي

فيكاس اوبوروي, ابراهيم بيتالدي و انسيه بيتالدي
قاعدة أحمد الجابر الجوية

كليفورد شارلز فيرناندز
كيم اليوسفي

لمياء محمد أحمد الرومي

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و المؤسسات التالية أسماؤهم لما قدموه من دعم لكاتش و
بيت عبدهللا خالل عام ٢٠٢٠.

لولو هايبر ماركت
لولوه خالد الزيد الخالد

ليلى هالل مشاري المطيري
ليلى يوسف جمال

مارغريت الساير
محمد حجاج المطيري

مدرسة االخالص األهلية
مركز ريجيو الكويت - نجالء يعقوب يوسف الحميدي

مريم البحر
مريم صباح الصباح

منال الشريف
منيرة حمد محمد النفيسي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
نادي سي
نادية البحر

ناصر بدر صباح السالم الصباح
نجاة المرزوق

ندى زبن يوسف الزبن
نوره القطان

نوره سليمان سالم الفصام
نوف البراهيم

نيلدا ديفينسور
هدى سالم أحمد البلوشي

هالل مشاري المطيري
ورثة المرحوم عزت محمد جعفر

...والعديد من المتبرعين الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم...
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الـتقـريـر المـالـي

المدخول

الرعاية
التبرعات

مدخول الفائدة و االستثمار

الرواتب و متعلقات أخرى 
أخرى

صافي الدخل
الفائض عند بداية السنة 
الفائض عند نهاية السنة

المجموع

المصروفات

المجموع

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠٢٠

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠19

بيان اإلرادات و المصروفات للجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في المستشفى - كاتش

بيان اإلرادات و المصروفات للجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في المستشفى - بيت عبدهللا

المدخول

المجموع

المصروفات

المجموع

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠٢٠

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠19

التبرعات
دخل بيع الشارات

مدخول الفائدة و اإلستثمار
األموال المخصصة لتعويضات نهاية الخدمة

مدفوعات الموظفين
نفقات تكلفة بناء بيت عبدهللا

تكلفة تشغيل بيت عبدهللا

صافي الدخل
الفائض عند بداية السنة 
الفائض عند نهاية السنة

445,٠٠٠
٢8,487

6,5٠5

641,٠٠٠
13,٠36

8,9٢٢

66٢,957 479,99٢

 ٢9٢,856  358,748

37٠,1٠٢
317,98٠
688,٠8٢

1٢1,٢44
688,٠8٢
1٢1,٢44

٢8٢,815
1٠,٠41

35٢,8٠4
5,944

96٠,938
٠

45,٢97
45,٠4٢

1,199,1٢4
415

68,٠75

1,٢67,614 1,٠51,٢77

 858,٠14 9٠6,537

59٢,48٢
٢65,53٢

٠

631,٠78
٢7٢,136

3,3٢3

361,٠77
3,837,463
4,198,54٠

193,٢63
4,198,54٠
4,391,8٠3
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مجموع االصول

نقد و أرصده لدى البنوك
ودائع ثابتة

استثمار في صناديق مدارة

المجموع

ممثلة في

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مطلوبات أخرى

رأس المال
الفائض المرحل

االصول

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠٢٠

نهاية السنة
31 ديسمبر ٢٠19

٢,٠٢4,7٢8
558,497

٢,689,843

1,9٠6,61٠
96٢,8٠9

٢,7٢7,6٠٠

 )٢5٠,18٢(
 )٢5,٢64(

 )٢18,398(
 )66,495(

111,٠٠٠
5,٢٠1,1٢6

5,597,٠19

4,997,6٢٢ 5,31٢,1٢6

5,٢73,٠68

4,997,6٢٢ 5,31٢,1٢6

111,٠٠٠
4,886,6٢٢

الموازنة المشتركة المخصصة لرعاية الجمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في المستشفى و بيت عبدهللا لرعاية 

األطفال
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتبرعهم السنوي
لمستشفى بيت عبدهلل لرعاية األطفال

تتوجه كاتش و بيت عبدهللا بشكر خاص الى

شكرا لكم!

السيد/سهام الحاراتي على دعمه و تقديم االستشارات القانونية لكال من
الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى وبيت عبدهللا لرعاية األطفال.

السيد/ أنور القطامي - شركة جراند ثورتون, القطامي والعيبان وشركاهم
لما يقدمونه من خدمات تدقيق لحسابات كال من الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في 

المستشفى وبيت عبدهللا لرعاية األطفال.

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