
 1989 - تأسيس كاتش
 ألول برنامج لحياة الطفل في

المستشفى األميري

 1994 - اعادة فتح برنامج كاتش
 لحياة الطفل في المستشفى
األميري بعد الغزو

 199٥ - تدشين شهادة الدراسات العليا
في حياة الطفل في جامعة الكويت

 199٦ - تأسيس كاتش
 ألول برنامج لحياة الطفل في

المستشفى األميري
تدشين برنامج كاتش لحياة الطفل:
 199٦ -  جناح  ٨  في مستشفى
صباح لألطفال المصابين بسرطان الدم

 1998 -  بدء برنامج كاتش لحياة الطفل
 في أجنحة األطفال في مستشفى
الفروانية ومستشفى الرازي

 199٧ -  جناح 1 في مستشفى
ابن سينا

 ٢٠٠٥ - البدء بتقديم خدمات 
                الرعاية المنزلية لألطفال. قام فريق

العناية التلطيفية لألطفال
 في المنزل بتوفير رعاية شاملة لتخفيف

 األلم وتقديم الرعاية التلطيفية في
المنزل لألطفال.

(PACCH)

 ٢٠٠٥ -  االحتفال بوضع حجر األساس
لبناء بيت عبدهللا لرعاية األطفال

 ٢٠٠٥ -  أقيم أول مؤتمر للعناية
 التلطيفية لألطفال في الشرق األوسط
   في الكويت

 ٢٠1٢ -  حفل افتتاح بيت عبدهللا
 ٢٠1٧ - بدأت كاتش بتقديم خدماتها لرعاية األطفال

 في وحدة العالج بالخاليا الجذعية
 الجديدة في مستشفى البنك الوطني

الكويتي لألطفال

 ٢٠18 - بدأت كاتش بتقديم خدماتها 
 في مستشفى الشيخ جابر األحمد

الجابر الصباح الجديد
٢٠19 - تحتفل كاتش بعيدها الثالثين

 ٢٠٢1 -  بدأت كاتش بتقديم خدماتها في
جناح األطفال في مستشفى العدان

 ٢٠٢٢ - تحتفل باتش بعيدها 
السنوي العاشر

٢٠٢٠ - جائحة كافيد 1٩ 

 ٢٠٢٠ - بدأت كاتش و باتش بتقديم 
 خدمات الرعاية النفسية و االجتماعية

والتلطيفية المقدمة عن بعد

٢٠٢٠ - دمج كاتش و باتش 

فــي األطفــال  لرعايــة  الكويتيــة  الجمعيــة   تقــدم 
نفســية خدمــات  )كاتــش(   المستشــفى 
 واجتماعيــة لألطفــال والعائــالت فــي المستشــفيات
ــام ــي ع ــذ تأسيســها ف ــت من ــع أنحــاء الكوي ــي جمي  ف
 1٩٨٩. الرؤيــة المتمثلــة في توفيــر اللعب العالجي
 و خدمــات حيــاة الطفــل والرعايــة النفســية واالجتماعية
 لألطفــال وعائالتهــم بــدأت فــي المستشــفيات بقيــادة
 د.هــالل والســيدة/ مارجريــت الســاير. اليــوم تدير كاتش
ــات ــا اختصاصي ــي يقوده ــل الت ــاة الطف ــج حي  برام
ــرة. ــب ذوات خب ــات لع ــل وموجه ــاة الطف  حي
 تعمــل اختصاصيــات حيــاة الطفــل وموجهــات اللعــب
مــن وغيرهــم  والممرضــات  األطبــاء  مــع   بالشــراكة 
 المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات
ــة ــة واالجتماعي ــة والتنموي ــات العاطفي ــة االحتياج  لتلبي
 الفريــدة لــكل طفــل وعائلتــة، مــع وضــع احتياجــات
 الطفــل واألســرة دائًمــا فــي المقــام األول. فــي الوقــت
 الحالــي لــدى كاتــش ثمانيــة برامــج لحيــاة الطفــل فــي
ثمانيــة مستشــفيات حكوميــة فــي الكويــت.

ــة األطفال)باتــش( ــاء بيــت عبــد هللا لرعاي  اســتوحى بن
 مــن فتــى صغيــر يدعــى عبــد هللا والــذي
 كان قــد عــاد إلــى الكويــت مــن لنــدن عندمــا تالشــت
 اآلمــال فــي عــالج مرضــه. حينهــا، وعدتــه والدتــه بأنــه
 لــن يضطــر إلــى البقــاء فــي المستشــفى مــرة أخــرى
ــة  وطلبــت األم الدعــم مــن كاتــش لتمكينهــا مــن رعاي
 عبــد هللا فــي المنــزل. تــم تشــكيل فريــق مــن الخبــراء
ــراض األخــرى ــدهللا واألع ــع آالم عب ــل م  للتعام
 التــى كان يعانــي منهــا حتــى يعيــش حيــاة أقــرب
 للطبيعيــة. كانــت لتلــك التجربــة القويــة فــي مشــاهدة
 شــجاعة عبــد هللا وحبــه للحيــاة بمجرد أن تمــت معالجة
 آالمــه وأعراضــه، األثــر فــي د.هــالل والســيدة/ مارجريت
ــم  الســاير. بدعــم مــن المجتمــع الكويتــي، ت
 تأســيس بيــت عبــدهللا خصيًصــا لمنــح األطفــال الذيــن
ــم ــدد حياته ــد أو ته ــراض تح ــن أم ــون م  يعان
 الرعايــة المتخصصــة التــي يحتاجــون إليهــا، مــع ضمــان
 التركيــز علــى جــودة الحيــاة وأفضــل رعايــة يوميــة
 ممكنــة. تــم افتتــاح بيــت عبــدهللا رســميًا تحــت رعايــة
ــاح ــيخ صب ــمو الش ــب الس ــل صاح ــت الراح ــر الكوي أمي
األحمــد الجابــر الصبــاح رحمــه هللا فــي ينايــر ٢٠1٢.

رحـلــتــنــا



في عـام ٢٠٢٠، تـم دمـج كـاتـش و بـاتـش 
كـمـنظـمـة واحــدة بـرؤيــة ورسالــة

إرشـاديـة مشـتركـة.
رؤيتنا

 أن نكون مركزا للتميز في الرعاية النفسية
واالجتماعية والرعاية التلطيفية لألطفال المرضى

وعائالتهم في دولة الكويت.

 مهمتنا
 تقديم أفضل مستويات الرعاية النفسية واالجتماعية

 والرعاية التلطيفية لألطفال وعائالتهم في
 مستشفيات دولة الكويت, وفي منازلهم, وفي بيت

عبد هللا لرعاية لألطفال.

 التزامنـا بالرعـايـة المتـمحـورة حـول
المـريـض والعـائلـة

تشمل خدماتنا االكلينيكية على كل من الطب
والتمريض والعالج الطبيعي والعالج المهني 

والتغذية والصيدلة.
 تشمل خدماتنا النفسية االجتماعية على كل من
 حياة الطفل، واللعب، والعالجات التعبيرية، والعالج
بالموسيقى، واالستشارات، وخدمات الدعم عند

الفقد.
تعليم األطفال وإخوتهم.

خدمات التغذبة.
توفير المواصالت.

خدمات فترات الراحة لألطفال وعائالته.

 info@kacch.org:البريد االكتروني

الهاتف: ٦٩٩٠-٢٢٢٧  

 www.kacch.org :الموقع

+(٩٦٥)

للتواصل:

هل تعلم؟
 استوحى تأسيس كاتش من تجربة

 شخصية للسيدة/ مارجريت الساير، عندما
 ُأدخل ابنها األصغر إلى المستشفى إلصابته

 بنوبة ربو حادة. فأصبحت حينها على دراية
 ببيئة المستشفى المعقمة ولنقص

 أماكن اللعب و األلعاب لألطفال الذين
 يتم إدخالهم إلى جناح األطفال. وضع هذا

حجر األساس الفتتاح أول غرفة ألعاب لكاتش
في مستشفى األميري في عام 1٩٨٩.

 بيت عبد هللا لألطفال هو المركز الوحيد 
للعناية التلطيفية لألطفال في

الشرق األوسط.

قامت كاتش و باتش بدعم

طفل وعائالتهم منذ تأسيسهما.

 على الرغم من ما سببته جائحة فيروس
 الكوفيد 1٩ من صعاب عام ٢٠٢٠، قدمت

 كاتش وباتش  ٢،٥8٢ خدمة سريرية
 و 14،٧8٥ خدمة نفسية واجتماعية

 لألطفال وأولياء أمورهم/مقدمي الرعاية
سواء شخصيًا أو من خالل خدمات الرعاية

الصحية عن بعد.

أكثر من مليون


