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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

أصدقائي األعزاء

منــذ البدايــات املتواضعــة لكاتــش فــي عــام 1989، عندمــا تطوعــت مجموعــة مــن األمهــات املتحمســات واملهتمــات لتزييــن أجنحــة 
األطفــال وتوفيــر األلعــاب وأنشــطة اللعــب لألطفــال املقيميــن فــي املستشــفى، شــهد مفهــوم حيــاة الطفــل فــي الكويــت تطــورات مثيــرة. 
ال يــزال معظــم هــؤالء املتطوعــات ضمــن أعضــاًء اللجنــة التنفيذيــة لضمــان تطــور كاتــش بمــا يتما�ضــى مــع رؤيتهــا و رســالتها ، بينمــا 
 والالتــي يتبعــن املعاييــر التــي وضعتهــا جمعيــة 

ً
يتــم توفيــر الرعايــة الداعمــة اآلن مــن قبــل اختصاصيــات حيــاة الطفــل املدربــات مهنيــا

 و إخوتهم أو أولياء أمورهم أو غيرهم من أفراد األسرة أو مقدمي الرعاية 
ً
محترفي حياة الطفل. هذا العام ، تلقى 63،692 طفال

الدعــم النف�ضــي واالجتماعــي والتنمــوي املناســب فــي ســبعة مستشــفيات حكوميــة فــي الكويــت، ليــس فقــط مــن قبــل اختصاصيــات 
حيــاة الطفــل و موجهــات اللعــب فــي كاتــش، بــل أيضــا مــن قبــل إختصاصيــة العــالج العصبــي باألصــوات التابعــة لبيــت عبــدهللا والتــي 

قدمــت خدماتاهــا مــرة أســبوعيا لألطفــال فــي مستشــفى الفروانيــة.

يقــدم فريقنــا مــن اختصاصيــات حيــاة الطفــل و موجهــات اللعــب املدربــات و املحترفــات الدعــم النف�ضــي واالجتماعــي و املعنــوي 
لألطفــال و عائالتهــم فــي جميــع أقســام املستشــفيات التــي يعالــج فيهــا األطفــال وباألخــص تلــك األقســام التــي مــن املرجــح أن تســبب 
الكثيــر مــن التوتــر و القلــق، مثــل قســم الحــوادث و قســم جراحــة اليــوم الواحــد , و أقســام األشــعة. اآلن ومــع الزيــادة الســريعة فــي 
عــدد املستشــفيات الجديــدة والتوســعات فــي املستشــفيات الحاليــة ، يطلــب العديــد مــن مديــري ورؤســاء طــب األطفــال خدمــات 
حياة الطفل. بناًء على طلب مدير مستشفى البنك الوطني لألطفال وسعت كاتش برنامجها ليشمل قسم جراحة اليوم الواحد 
لــب مــن الجمعيــة تدشــين برنامــج جديــد فــي قســم العيــادات الخارجيــة فــي مستشــفى الشــيخ جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح 

ُ
، كمــا ط

الجديــد و تــم تخصيــص مســاحة لغرفــة ألعــاب جديــدة. ولجعــل أجنحــة األطفــال أكثــر مالءمــة لألطفــال  تــم إجــراء تغييــرات بيئيــة 
في مستشفى الفروانية و مستشفى البنك الوطني لألطفال ومستشفى الطب الطبيعي وإعادة التأهيل ومستشفى الشيخ جابر 

األحمــد الجابــر الصبــاح الجديــد.

إن تقديــر مجهــودات اختصاصيــات حيــاة الطفــل و موجهــات اللعــب فــي كاتــش لــم يأتــي بســهولة ولكــن بمــرور الوقــت، ولــم يقتصــر 
األمــر فقــط علــى األطفــال والعائــالت الــذي تلقــون دعــًم حيــاة الطفــل، بــل شــمل أيًضــا أطبــاء األطفــال واملمرضــات الذيــن عملــوا 
جنًبــا إلــى جنــب مــع فــرق حيــاة الطفــل وملســوا أثــر مســاهمتهم فــي رعايــة وصحــة األطفــال وعائالتهــم. و دليــل علــى قيمــة خدمــات حياة 
الطفل في املستشفيات هو زيادة عدد الشابات الكويتيات الالتي تم تعيينهم من قبل الجمعية وممن أحببن عملهن لدرجة أنهن 
يرغبــن فــي مواصلــة مســارهن املنهــي مــن خــالل الدراســة للتأهيــل كإختصاصيــات حيــاة الطفــل، والعمــل علــى الحصــول علــى شــهادة 
أو درجة املاجستير في حياة الطفل. قدمت شابتان كويتيتان للحصول على درجة الدكتوراه في حياة الطفل في الواليات املتحدة 
األمريكيــة، ممــا سيســاهم فــي ضمــان إســتمرارية مجموعــة مــن اختصاصيــات حيــاة الطفــل فــي أرض الوطــن مــن أجــل التنميــة 

املســتقبلية.

ومــع ذلــك ، فــإن تقييــم أهميــة حيــاة الطفــل فــي مستشــفياتنا اليــوم ال يأتــي فقــط مــن عــدد األطفــال الذيــن يتلقــون الرعايــة أو عــدد 
املداخــالت املقدمــة أو اســتراتيجيات الـــتأقلم مــع األطفــال و عائالتهــم، ولكــن األهــم هــم هــؤالء الذيــن يتلقــون والذيــن يقدمــون 
الخدمــات بأنفســهم. نقــدم لكــم هــذا العــام تقاريــر مباشــرة مــن األطفــال و االخــوة واألمهــات الذيــن هــم الطــرف املتلقــي مــن حيــاة 
الطفــل، ومــن األطبــاء واملمرضــات وغيرهــم مــن أعضــاء الفريــق الطبــي للألطفــال ممــن يعتمــدون علــى اختصاصيــات حيــاة الطفــل 
و موجهــات اللعــب لدعمهــم، و كذلــك مــن املتطوعيــن الذيــن يعطــون مــن وقتهــم الثميــن للعــب مــع األطفــال فــي غــرف األلعــاب 
باملستشــفى. إن مــا يقولونــه ذا تأثيــر قــوي وقصصهــم تتحــدث ببالغــة أكثــر ممــا آن أســتطيع أن أكتبــه حــول األثــر اإليجابــي الــذي 
تركــه فريــق كاتــش لحيــاة الطفــل لديهــم فــي كل مستشــفى. أنــا متأكــد بــأن عنــد قراءتكــم التقريــر الســنوي لعــام 2018 ســتنضمون 
لــي فــي تهنئــة املشــاركين فــي إنتاجــه بإشــراف نائــب مديــر الجمعيــة، بنافشــية عزيــزي. إن تجســيد رحلــة لألمهــات واألطفــال املعنويــة 

والصــور املؤثــرة والتصميــم الجميــل الكلــي للتقريــر هــو تكريــم لثالثــون عاًمــا مــن حيــاة الطفــل فــي الكويــت.

أتقدم بخالص شكري إلى كال من رعاة حياة الطفل والذين من دونهم لن تكن مهنة حياة الطفل ممكنة، و إلى متبرعينا الكرام 
ممــن يوفــرون لنــا الســبل التــي تمكننــا مــن خاللهــا تقديــم خدماتنــا وتجهيــز غرفنــا وتحســين حيــاة األطفــال واالحتفــال باملناســبات 
الهامــة، و إلــى داعمينــا وراء الكواليــس ممــن يقدمــون مــن أنفســهم و مواهبهــم إلحــداث تغييــر فــي حيــاة األطفــال فــي مستشــفياتنا. 

شــكرا لكــم.
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املهنية

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

عضو متفاني في فريق العمل.

النزاهة

التمسك بأسمى املباديء األخالقية 
و املقاييس املهنية وتحمل مسؤولية 

التصرفات الشخصية 
في كل األوقات.

التعاطف

تقديم الرعاية التي تتخطى مجرد 
التعاطف لذا يكون التعامل

باللطف املتسم بالذكاء.

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.

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.
 

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.

قيم كاتش

رؤية كاتش
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1989
 تأسيس كاتش ألول

 برنامج لحياة الطفل
في املستشفى األميري

 قامت كاتش بتقديم
 الدعم لعبدهللا في

 املنزل

1994
 بعد غزو العراق

للكويت

 اعادة فتح
 برنامج كاتش

 لحياة الطفل في
 املستشفى األميري

1996
 بدء برنامج كاتش لحياة الطفل في

 جناح  8  في مستشفى صباح لألطفال
املصابين بسرطان الدم

أول دفعــة خرجين 
من اختصاصيات
حياة الطفل من
جامعة الكويت

1998
 بدء برنامج كاتش لحياة الطفل
 في أجنحة األطفال في مستشفى

الفروانية ومستشفى الرازي

2003
بدء برنامج كاتش

 لحياة الطفل في جناح األطفال
في مستشفى الجهراء

1995
 تدشين شهادة الدراسات
 العليا في حياة الطفل في
جامعة الكويت

1997
 بدء برنامج كاتش لحياة الطفل في
جناح 1 في مستشفى ابن سينا

2000
 بدء برنامج كاتش لحياة الطفل في مستشفى
البنك الوطني الكويتي لألطفال

2004
 بدء برنامج كاتش لحياة الطفل
 في مركز الشيخة بدرية ومركز

الكويت ملكافحة السرطان

2005
 البدء بتقديم خدمات الرعاية املنزلية لألطفال. قام
 فريق              )العناية التلطيفية لألطفال في املنزل(
 بتوفير رعاية شاملة لتخفيف األلم وتقديم الرعاية

 التلطيفية في املنزل لألطفال املصابين بأورام ميؤوس
 شفائها، وكذلك لألطفال املصابين بسرطان الدم

 وقد عادوا من الواليات املتحدة أو اململكة املتحدة مع
توصيات لتلقي الرعاية التلطيفية الالزمة

PACCH

30 عاما من إحداث فارق

2005
 االحتفال بوضع حجر

 األساس لبناء بيت
عبدهللا لرعاية األطفال

  
أقيم أول مؤتمر للعناية
التلطيفية لألطفال في

الشرق األوسط في
 الكويت

2014
 احتفلت كاتش بعيدها

2018الخامس والعشرين
 بدأت كاتش بتقديم خدماتها في
 مستشفى الشيخ جابر األحمد

الجابر الصباح الجديد

2012
 حفل افتتاح بيت

2017عبدهللا لرعاية األطفال
 بدأت كاتش بتقديم خدماتها في
 وحدة العالج بالخاليا الجذعية

 الجديدة في مستشفى البنك
الوطني الكويتي لألطفال

2019
 تحتفل كاتش

بعيدها الثالثين
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نحتفل هذا العام بمرور 30 عاًما على إحداث فارق في حياة العديد من األطفال وعائالتهم في 
املستشفيات في جميع أنحاء الكويت. تقدم اختصاصيات حياة الطفل و موجهات اللعب بيئة 
مرحبة وآمنة لألطفال في محيط أجنحة املستشفى الغير املألوفة، وكذلك بيئة مرحبة إلخوانهم، 

وكلمات مطمئنة لوالديهم، وفي بعض األحيان حضنا حنون لألمهات للبكاء عليه.

وملساعدتكم على فهم أثرنا، خصصنا الصفحات التالية من التقرير السنوي لتزويدكم بقصص 
من منظور طفلة و أم و أخ ملريض و متطوعة وعضو من أعضاء الفريق الطبي و موظفة من كاتش.

هذه القصص ليست سوى إال عينة من آالف القصص التي تشكل جزًءا من تاريخ الثالثين عاًما 
في إحداث الفارق.
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أثرنا من منظور طفلة

اسمي فرح وعمري 10 سنوات. كانت أول تجربة لـي في مستشفى الفروانية عام 2017، حيث تم ادخالي للمستشفى بسبب 
الشحوب والتعب والحمى الشديدة. ثم تم نقلي إلى مستشفى البنك الوطني لألطفال . كنت خائفة و متعبة و أشعر باأللم 

وبالقلق الشديد. أردت أن أعرف ملاذا تم إدخالي إلى مستشفى البنك الوطني . كانت أمي صادقة ومباشرة معي منذ البداية 
وأخبرتني أن هناك مشكلة في خاليا الدم. أخبروني فيما بعد أنني أعاني من مرض اللوكيميا.

عندما وصلت إلى مستشفى البنك الوطني ألول مرة، جاءت اختصاصية حياة الطفل وعرفتنا بنفسها. وعندما كان والداي 
منشغلين بمناقشات مع األطباء، أخذتني اختصاصية حياة الطفل معها الى غرفة  ألعاب كاتش و شرحت لي بأنها ستكون 
متواجدة خالل اقامتي في املستشفى لدعمي. عندما تم تأكيد تشخي�ضي جلس معنا الطبيب واختصاصية حياة الطفل 
ليشرحا لوالدي ما يعنيه تشخي�ضي. و وصفت لي اختصاصية حياة الطفل تشخي�ضي بطريقة ساعدتني على الفهم ، ثم 

بقيت معنا لالستماع إلى ما يقلقنا وأعطتنا املزيد من املعلومات.

عندما أكون في غرفة اللعب أن�ضى بأنني في املستشفى تماًما و أنشغل كليا باللعب و التفاعل مع موجهات اللعب. ساعدني 
اللعب على تخفيف الضغط الذي شعرت به من املرض ومن تواجدي في املستشفى. أصبحت زيارتي لغرفة األلعاب عادة 

يومية كل صباح، وأصبح هذا هو ال�ضيء الذي يساعدني بشكل كبير أثناء فترات اقامتي الطويلة في املستشفى. غرفة األلعاب 
ا بالنسبة لنا نحن األطفال ألنها تعطينا فرصة للضحك واملرح و لنكون صغارا و نستمتع. ال يزال يتعين علّي الحصول 

ً
هي مالذ

على العالج الكيميائي بين الحين واآلخر ، ولكنه لم يعد مخيًفا بالنسبة لي بعد اآلن. لقد تعرفت على الكثير من األصدقاء 
 للبقاء في املستشفى خالل تواجدي في غرفة ألعاب كاتش. و في أألوقات التي شعرت 

ً
الجدد ممن هم في سني واضطروا أيضا

فيها بالضعف الشديد والذي منعني من الذهاب إلى غرفة األلعاب قامت موظفات كاتش بإحضار اللعب إلى غرفتي واللعب 
معي هناك.

التجربة التي أتذكرها على وجه التحديد والتي شعرت فيها بالشكر الشديد الختصاصية حياة الطفل كانت قبل وضع 
مني بعض مهارات 

ّ
القسطرة  لي، فلقد شعرت باالمتنان الشديد لكوني لدّي اختصاصية حياة الطفل تشرح لي اإلجراء وتعل

التأقلم. كانت األلعاب الطبية ممتعة ومفيدة.  أنا أعتقد حقا بأنه من األهمية إعطاء الفرصة لألطفال ملعرفة ما يحدث. 
أعتقد أن املعرفة تساعد في تقليل توتر األطفال قبل أي إجراء طبي. كانت اختصاصية حياة الطفل معي أيضا عندما بدأت 

أفقد شعري وأخذت وقت لتشرح لي سبب ذلك. انه بسبب العالج الكيماوي ولكنها أكدت لي بأن شعري سينمو مرة أخرى 
بعد انتهاء برنامج العالج الكيماوي.وساعدت على تحسين شعوري حول فقدان شعري من خالل إظهار كل القبعات الرائعة 

التي من املمكن أرتديها وقص شعري على مراحل وليس قصه كله مرة واحدة.

أتمنى الشفاء لجميع األطفال املقيمين في املستشفى وأشكر كاتش على خدماتهم لألطفال املر�ضى وعائالتهم .

املريضة فرح
مستشفى البنك الوطني لألطفال
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أثرنا من منظور أم

تعرفت على كاتش ألول مرة عندما  رأيت سيدة في الردهة ترتدي سترة ملونة لكنها بالتأكيد لم تكن طبيبة أو ممرضة.  دخلت 
وقدمت نفسها كاختصاصية حياة الطفل، وأنها سوف تساعدني وابني في التأقلم مع دخوله إلى املستشفى. عندما ذكرت 
الخدمات التي تقدمها كاتش كانت تلك هي املرة األولى التي سمعت فيها عن مجال حياة الطفل و شعرت بكثير من التقدير 

للمسؤولية الكبرى التي تبنتها الجمعية ملساعدة األطفال. لقد شعرت باالرتياح الشديد واالمتنان للحصول على دعم كهذا 
ألنني كنت أتوقع البقاء مع ابني في املستشفى لفترة طويلة. ابني مزاجي للغاية ويصعب التعامل معه  لذلك كنت أعلم أنني 

سأحتاج إلى املساعدة.  أنا و ابني شعرنا بالسعادة و الراحة عندما تم أخبارنا بوجود غرفة ألعاب متاحة إلبني ذو  7 أعوام  
للعب فيها .

ا من 
ً
ابني يحب اللعب وكانت املستشفى كالسجن بالنسبة له ، و بصراحة  كنت متردًدة في البداية لنقله إلى غرفة اللعب خوف

مة وملونة وتم تعقيم كل لعبة من قبل موظفات 
ّ
أن يصاب بعدوى من أطفال آخرين. لكن غرفة األلعاب كانت نظيفة ومنظ

كاتش. كانت األجواء دافئة ومرحبة مما يبعث بالراحة. لقد كنت مسرورة جدا لتوافر العديد من األلعاب التي تتناسب مع 
عمر طفلي وما أدهشني حقا هو عندما قامت اختصاصية حياة الطفل بإشراكه في اللعب باألدوات الطبية، فرؤيته يلعب 
باألدوات الطبية وإدخال أنبوب املحلول الوريدي )IV( في الدمية أثناء تعبيره عن مخاوفه وأمله الختصاصية حياة الطفل 

جعلني أفهم بشكل أفضل تجربة طفلي في املستشفى وشجعني على املشاركة في رعايتة الطبية.

من أكثر األشياء التي أتذكرها عن كيفية مساعدة اختصاصية حياة الطفل لنا كانت عندما قرر األطباء إدخال أنبوب في 
القصبة الهوائية البني. كنت أنا وزوجي قلقين للغاية ولم نتقبل بأن ابني كان بحاجة إليها، و كان أكثر ما يقلقنا هو كيفية 

إقناع طفلنا بعمل هذا اإلجراء. دعت اختصاصية حياة الطفل الطبيب لقضاء بعض الوقت معنا  لشرح اإلجراء  بمزيد من 
التفصيل، كلماذا من املهم أن يحصل إبننا على أنبوب بالقصبة الهوائية وطريقة العناية به بعد اإلجراء الطبي.  عندما تم 
اتخاذ القرار أخيرا لوضع أنبوب القصبة الهوائية، جلست اختصاصية حياة الطفل مع ابني لشرح اإلجراء وعلمته بعض 
تقنيات التأقلم مما جعل العملية برمتها تسير بسالسة. اآلن عندما أراه يبتسم كل صباح  ويسأل عن موظفات كاتش وان 

كانت غرفة اللعب مفتوحة،ثم أرى الوجوه املبتسمة لفريق كاتش، أشعر بالسعادة.

 عن رعاية األم من 
ً
أعتقد أن اختصاصيات حياة الطفل وموجهات األلعاب يلعبون دوًرا كبيًرا في تحسين مزاج الطفل ، فضال

خالل االهتمام والتواصل مع الطفل. لقد ساعدونا في وضع خطة رعاية لطفلنا أثناء بقائه في املستشفى. وساعدونا في فهم 
احتياجات طفلنا وقدراته. فريق كاتش ساعد طفلي على التعبير عن نفسه وفي األوقات االتي لم يكن له مزاج للعب  كانت 
لديهم طريقة لطيفة لتشجيعه على اللعب وتشويقه لليوم التالي.   بسبب كاتش كانت تجربتنا في املستشفى أكثر إيجابية.

أم
مستشفى الفروانية
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أثرنا من منظور أخ و أخت

 ألنه كان على أخي أن يخضع 
ً
اسمي سند وعمري 8 سنوات. تم عالج أخي األكبر ، فهد ، في مستشفى الرازي. كنت خائفا

لعملية جراحية وكذلك كان جميع أفراد عائلتي خائفين ومتوترين. عندما كنت في املنزل كنت أفكر  في أخي فهد وأمي ألن 
أمي كانت تنام في املستشفى معه. وعندما كنت في املستشفى، كنت أشعر بامللل والضجر طوال الوقت. ولكن عندما فتحت 
غرفة ألعاب كاتش شعرت بالسعادة واستمتعت باللعب مع األطفال اآلخرين. كانت غرفة األلعاب مسلية وجعلتنا سعداء 
وقد تعرفنا على الكثير من األصدقاء الجدد. ففي أسبوع واحد، تعرفت على خمسة أصدقاء! كانت لعبتي املفضلة هي بالي 

ستيشن 4. لن أخاف من املستشفى مرة أخرى ألنني أعرف أن كاتش ستكون هناك.

سند
شقيق فهد
مستشفى الرازي

اسمي شهد ، وعمري 10 سنوات. أنا أحب غرفة ألعاب كاتش ، كنت متوترة بشأن ذهاب أخي للمستشفى . وقبل افتتاح 
غرفة ألعاب كاتش لم يكن لدي أي �ضيء ألفعله وكنت قلقة على أخي. كانت غرفة األلعاب ممتعة حقا ، وقد تعرفت أنا 

وشقيقي األصغر سند على الكثير من األصدقاء. لعبنا العديد من األلعاب وكانت ألعابي املفضلة هي بينجو و جنجا. سأكون 
أقل خوفا من القدوم إلى املستشفى ألنني أحب غرفة ألعاب و موظفات كاتش. ساعدتني كاتش أال أشعر بالخوف بعد ذلك.

شهد
شقيقة فهد
مستشفى الرازي
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أثرنا من منظور طبيب

اسمي د. إسالم عيـــــــــد ، اختصا�ضي جراحة عظام أطفال في مستشفى الرازي. بالنسبة لي كاتش هي نسمة من الهواء النقي. 
فقبل كاتش، كان كل إجراء مع املر�ضى وعائالتهم يتسم بالصعوية حيث يكون الجميع  في حالة قلق و توتر. كاتش هي 

الرابط الذهبي بين موظفي املستشفى واألطفال وعائالتهم. إن مجموعة السيدات العامالت في كاتش هن موظفات ودودات 
وعطوفات. فهن قادرات على بناء عالقة مع األمهات واألطفال وبناء شعـور قوي بالثقة. أستطيع أن أتذكر مئات من املواقف 
التي شعر بها األطفال باأللم والتي تمكن فريق كاتش في وقتها من االتقليل من مخاوفهم وقلقهم، وفي بعض األحيان، القضاء 

عليها تماًما. أؤمن بأن خدمات كاتش تسمح لنا بتحسين نتائج العالج وتحسين الحالة النفسية للمريض وخلق تجربة أكثر 
إيجابية في املستشفى للعائالت . أعتقد أن كل منشأة طبية ستستفيد من وجود كاتش في أجنحتها.

دكتور اسالم عيد
طب جراحة عظام األطفال
مستشفى الرازي
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أثرنا من منظور ممرضة

اسمي جاميمة وكنت ممرضة في مستشفى األمراض الصدرية ملدة أربع سنوات قبل انتقالــي  إلى مستشفى الجابر األحمد. 
أول مرة سمعت فيها عن كاتش كانت في مستشفى جابر الجديد. في العيادة الخارجية لألطفال حيث تم نقلي هناك ، فكان 

هناك ركن مخصص لخدمات األلعاب و مجهز بالطاوالت واأللعاب تابع لكاتش.   شرح لي أحدهم أن هذه الزاوية مخصصة 
لألطفال للعب عندما يزورون املستشفى فاعجبني كل �ضيء به بداية من ركن املطبخ واأللوان ولعب األطفال املتوفرة، 

جعلته كاتش يبدو وكأنه زاوية لعب مريحة في املنزل. عندما انتشر الخبر حول منطقة اللعب ، قامت ممرضات من العيادات 
والطوابق األخرى بزيارة ركن ألعاب كاتش الجديد. 

توفر منطقة األلعاب وموظفي كاتش مكان ممتع لألشقاء لقضاء وقتهم أثناء االنتظار. فهم يستقبلون بترحاب األطفال 
الصغار واألكبر سًنا من خالل توفير األلعاب وصرف انتباه األطفال عن قلقهم أثناء أخذ العالمات الحيوية. كما يقومون 

 تنموية ومعرفيـة مالئمة لدعم تطور األطفال. و وبالتالي يشعر  الوالدين بالسعادة و دون توتر  بينما يلعب 
ً
بتوفير ألعابا

 أثناء ااالجراءات الطبية نسعد 
ً
أطفالهم بسعادة دون انزعاج من زيارة الطبيب . نظًرا لعدم تعاون بعض األطفال خاصة

كثيرا عندما تأتي موجهة اللعب لشرح بعض األمور لألطفال و صرف انتباههم باأللعاب. نحن نقدر خدمات كاتش والتي أيضا 
تعطي انطباًعا جيًدا للعائالت.

موظفات كاتش الالتي تعملن معنا هن موظفات محبوبات، حيث يقومن بعمل رائع فيما يخص اللعب العالجي مع األطفال 
حسب العمر واالحتياجات. فهن يضفن جوا من املتعة حتى للممرضات في بعض األحيان! فهن اجتماعيات و مبهجات 

ومجتهدات وملتزمات وصادقات. نحن نعتبر موظفات كاتش جزء من فريقنا و كأننا قد عرفناهم منذ فترة طويلة.

جميمة
ممرضة أطفال

مستشفى  الشيخ جابر األحمد الصباح 
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أثرنا من منظور متطوعة

سمعت ألول مرة عن كاتش منذ عدة سنوات كعضو  بمجلس إدارة رابطة النساء األمريكيات حيث قامت الرابطة بجمع 
ألعاب لكاتش وقامت مجموعة صغيرة من أعضاء الرابطة بتسليم األلعاب ملكتب كاتش في مستشفى األميري حيث كان 

مقرها حينذاك و من ثم قمنا بجولة  في جناح األطفال.

بسبب تلك الزيارة ملستشفى األميري منذ سنوات عديدة مضت و بسبب أن بعض طالب املدرسة الثانوية التي عملت بها كانوا 
يتطوعون بساعات خدمة املجتمع الخاصة بهم مع كاتش كان التطوع في تفكيري عندما يتسنى لي الوقت. في عام 2015  بعد 

 إنهاء وظيفتي والتسجيل للتطوع.
ً
عملي ملدة 17 عاًما في املدارس وبعد دخول أوالدي للجامعة استطعت أخيرا

كانت تجربتي مع كاتش تجربة إيجابية للغاية. فلطاملا استمتعت بالتفاعل مع األطفال وأعتقد أن توفير فرص اللعب خاصة 
 
ً
لألطفال الصغار  ولألطفال أصحاب األمراض املزمنة واألطفال الذين يمكثون في املستشفى لفترات طويلة مفيدة حقا

لصحتهم النفسية ولشفاءهم.

ما يترك في األثرا  األكبر من الخدمات التي تقدمها كاتش هو معرفة أننا نجلب ولو القليل من صرف االنتباه والراحة لألطفال 
وعائالتهم أثناء زيارتهم واقامتهم في املستشفى . نحن نوفر لهم مكاًنا آمًنا وسعيًدا ، خاصة عندما تكون إقامتهم في املستشفى 

لعدة أيام وأحياًنا أسابيع.

أسعد ذكرياتي مع كاتش هي جميع األوقات التي تمت بها التوصية بخروج األطفال من املستشفى ورغبتهم في البقاء في 
 من العودة إلى املنزل ألن ذلك يبين بأننا صنعنا فارقا ويشعرنا بالرضا بأننا بنينا الثقة مع هؤالء 

ً
غرفة اللعب رغم ذلك بدال

املر�ضى الدائمين حتى ال يكون وقتهم في املستشفى وقتا يكرهونه ولكنهم يتطلعون لرؤيتنا مراًرا وتكراًرا.  تعلمت أحد مرضانا 
الكروشيه من قبل جدتها وألنني أجيد الكروشيه فكان لدينا ذلك القاسم املشترك. فكانت تأتي للعالج كل 6 أسابيع ولديها 
 مشاريع جديدة للكروشيه لتشاركها معي بكل حماسة. بهذه الطريقة توفر كاتش للمتطوعين فرًصا حقيقية و عميقة 

ً
دائما

للتواصل تمكنا من العطاء للمجتمع.

كوني متطوًعة �ضيء يعطيني إحساس بالرضا عن النفس ويسمح لي بإحداث فارق  في حياة اآلخرين. كنت مدرًسة لرياض 
األطفال ملدة 7 سنوات  و يسمح لي هذا بتقديم بعض من خبرتي إلى غرفة األلعاب عند التفاعل مع األطفال. آمل أن أقدم 

لحظات من املرح والضحك والرعاية والدعم والتوجيه اللطيف عند الحاجة لألطفال املر�ضى  وعائالتهم في الكويت.

تامي 
متطوعة في كاتش
مستشفى االميري
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أثرنا من منظور اختصاصية حياة الطفل

تم إدخال طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى ابن سينا مع تاريخ مر�ضي من اإلمساك الشديد وكان االجراء املقرر 
لها هو أخذ عينة من املستقيم وإجراء حقن البوتوكس والحقن الشرجية العادية. وحيث  كانت الطفلة في سن املدرسة كانت 

 قبل و خالل 
ً
تشعر بالخجل واالنزعاج من الحصول على الحقن الشرجية. بصفتي اختصاصية حياة الطفل قدمت دعما

هذا اإلجراء ملساعدة الطفلة على فهم سبب حصولها على الحقن الشرجية وكيفية التأقلم مع اجراء عملية الغسيل.

بعد الظهر وقبل أخذ العينة و حقن البوتوكس قمت بالتخطيط لنشاط عالجي مع الطفلة للمساعدة في تهييئتها لإلجراء. 
وباستخدام لغة مناسبة لعمرها لوصف اإلجراءات أصبح لدى الطفلة فهم أكثر وضوًحا لخطة تشخيصها وعالجها مع 

إعطاء استراتيجيات ملساعدتها على التأقلم . هدفي كان هو الحد من خوفها وتوترها، وكذلك التأكد من تعاونها مع الطاقم 
الطبي.

قررت صنع دمية يد مع الطفلة لتزويدها ب�ضيء ملموس تعبر من خالله عن مشاعرها و مخاوفها معـي ومع والديها وتصحيح 
أي مفاهيم خاطئة قد تكون لديها فيما يتعلق باإلجراء. بعد قضاء 30 دقيقة في تزيين الدمية مع والدتها بسعادة حيث 

كان للدمية وجه سعيد على جانب ووجه غاضب بالجانب اآلخر .أدخلت الطفلة يدها في الدمية.  أظهرت الطفلة الجانب 
الغاضب من الدميةعندما تحدثت عن العينة ثم بدأت أتحدث إلى الطفلة عن طريق الدمية  وشرحت لها عن العينة 

وسمحت لها بطرح األسئلة من خالل الدمية. هذا سمح لي بتصحيح أية مفاهيم خاطئة لدى الطفلة . كانت لديها بعض 
املفاهيم الخاطئة مثل ماذا لو كان األطباء سوف يفتحون بطنها وإذا ما كانت ستشعر باأللم.

أوضحت لها أن الطبيب لن يقوم بعمل أي فتحات في بطنها وأن هذا اإلجراء سيساعدها على الشعور بالتحسن كما شرحت 
لها عملية التخدير من خالل القناع الذي يحتوي على دواء منوم مما سيساعدها على النوم أثناء العملية وبالتالي فإنها لن 

تشعر بأي ألم. كما أوضحت لها بأنها مجرد أن يتم إجراء العملية ستستيقظ و سيكون والدها بإنتظارها إلعادتها إلى غرفتها. 
بعد سماعها لتفسيراتي أدارت الطفلة الدمية إلى الجانب املبتسم. كانت مداخالت حياة الطفل ناجًحة وأخذت الطفلة 

الدمية معها إلى غرفة العمليات الرئيسية.

في صباح اليوم التالي للجراحة كانت الطفلة أول من جاء إلى غرفة اللعب مع ابتسامة كبيرة على وجهها. فسألتها عن اإلجراء 
وقالت إنها لم تعد خائفة وأصبحت تشعر بألم أقل.

اختصاصية حياة الطفل في كاتش
مستشفى ابن سينا
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أثرنا من منظور موجهة اللعب

التقيت ألول مرة بفهد البالغ من العمر 10 سنوات عندما انضممت إلى برنامج كاتش في مستشفى البنك الوطني لألطفال. 
أخبرتني اختصاصية حياة الطفل/ هدية بأن فهد قد تم تشخيصه بسرطان العظام. وأخبرتني عن عادته بأنه يفضل أن 

يسهر طوال الليل وينام طوال النهار.

عندما يستيقظ فهد مبكرا ليأتي إلى غرفة اللعب  ال يلعب اال لعبة بالي ستيشن أو األونو، وبالفعل فان فهد يق�ضى معظم 
فترة النهار  نائما وعندما يستيقظ بعد الظهر ما كان يلعب اال البالي ستيشن او األونو . 

قتها على اللوح في الغرفة و وضعت مظالت أصغر  حجما و 
ّ
في أحد األيام، قمت بتصميم مظلة كبيرة وملونة من الورق ثم عل

بيضاء اللون مع أقالم تلوين ومواد للتزيين كمسحوق التزيين الالمع والخرز، وطلبت من كل األطفال الذين جاؤوا إلى غرفة 
األلعاب بأن يأخذوا مظلة ويزينوها كما يحلو لهم، وأن يكتبوا أسماءهم عليها. ثم قمت بتعليق املظالت على اللوح بجوار 

املظلة الكبيرة. كانت هذه هي املرة األولى التي يستحوذ فيها مشروع على اهتمام فهد حيث انه قرر املشاركة في املشروع الفني 
في غرفة اللعب.

بينما كان يعمل فهد على شمسيته ذكر فهد بأنه لم يستمتع بالتلوين من قبل. اعتقدت بأنه قام بعمل رائع! وعندما أثنيت 
على مظلته، نظر إلي في اندهاش ثم أخبرني بأنه لم يعتقد أبًدا بأنه جيد في الفنون واألعمال اليدوية أو األلوان ولكني أكدت 
له يأنه كان يقوم بعمل رائع. سألته إذا كان يرغب في بدء مشروع فني أكبر معي فهز رأسه بحماس ووافق. أمضينا فترة مل 

بعد الظهر باالستمتاع معا في التلوين والقص واللصق. 

في نهاية اليوم سألني فهد إذا كان بإمكاني الذهاب إلى غرفته كل صباح إليقاظه بمجرد فتح غرفة ألعاب كاتش وكنت سعيدة 
جدا لسماع ذلك. ومنذ ذلك الحين كان ذلك نظامي اليومي. كنت أذهب إلى غرفته كل صباح وأجده بانتظاري ثم نتوجه إلى 

غرفة األلعاب معا. لقد أم�ضى فهد وقته ما ين املستشفى واملنزل حيث كان يأتي لتلقي العالج.

كلما أتى فهد إلى املستشفى عملنا انا و هو سويا على مشاريع وأعمال فنية جميلة لتزيين غرفة األلعاب. كان حريًصا دائًما على 
بدء مشروع جديد وكان دائًما سعيًدا وفخوًرا برؤية العمل النهائي معلًقا على الحائط.

في العشرين من يناير عام 2019، أنهى فهد جولته األخيرة من العالج الكيمياوي. كما أنهى آخر مشروعاته الفنية في ذلك 
اليوم، ثم أخذ كل مشاريعه الفنية التي قام بها من قبل و غادر فهد مستشفى بنك الكويت الوطني كمشروع فنان صغير قائال 

بأنه سيبدأ رحلته ليصبح فناًنا من غرفته الصغيرة في املنزل.

موجهة اللعب في كاتش
مستشفى البنك الوطني لألطفال



31 30

63
،692

العدد اإلجمالي من املر�ضى و إخوانهم 
و أولياء أمورهم ممن تلقوا مداخالت 
حياة الطفل و خدمات اللعب العالجي 
و خدمات العالج العصبي باآلصوات 

من قبل إختصاصيات حياة الطفل و 
موجهات اللعب وإختصاصية العالج 

العصبي باألصوات التابعة لبيت عبدهللا  
في كال من برامج كاتش السبعة لحياة 

الطفل عام 2018.
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مستشفى األميري

يديــر فريــق كاتــش فــي مستشــفى األميــري اختصاصيــة حيــاة الطفــل ويدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات 
اللعــب. يتــم توفيــر خدمــات حيــاة الطفــل فــي أجنحــة األطفــال 14 و 15 و قســم العيــادات الخارجيــة و 

قســم الحــوادث.

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

3،777 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في 

مستشفى األميري عام 2018

خدمات موجهة اللعب

 5،096 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى 
األميري عام 2018
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العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور الذين تلقوا مداخالت 

أختصاصية حياة الطفل و 
خدمات اللعب العالجي عن 

طريق اختصاصيات حياة الطفل 
و موجهات اللعب في مستشفى 

األميري في عام 2018
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مستشفى البنك الوطني لألطفال

يدير فريق كاتش في مستشفى البنك الوطني لألطفال اختصاصية حياة الطفل ويدعمها ثالثة من  
موجهــات اللعــب. يتــم توفيــر خدمــات حيــاة الطفــل فــي: أجنحــة األطفــال 1 و 2 و 3، و قســم العيــادات 
الخارجية و وحدة زراعة الخاليا الجذعية و قســم حالة اليوم الواحد والحاالت املحولة من وحدة 

العنايــة املركــزة .

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

3,220 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في مستشفى 

البنك الوطني التخص�ضي لألطفال عام 2018

خدمات موجهة اللعب

9،717 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى 
البنك الوطني التخص�ضي لألطفال عام 2018
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العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور 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 

2018
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مستشفى الجهراء

يقــود فريــق كاتــش فــي مستشــفى الجهــراء اختصاصيــة حيــاة طفــل معتمــدة يدعمهــا موجهتيــن لعــب. 
يتم تقديم خدمات كاتش في األجنحة 6 و 7 و 8 و 28 و 31 و كذلك في وحدة العناية املركزة لألطفال.

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

4،820 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في مستشفى 

الجهراء عام 2018

خدمات موجهة اللعب

3،690 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى 
الجهراء عام 2018
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العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور الذين تلقوا مداخالت 

أختصاصية حياة الطفل و 
خدمات اللعب العالجي عن 

طريق اختصاصيات حياة الطفل 
و موجهات اللعب في مستشفى 

الجهراء في عام 2018
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مستشفى الفروانية

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 
لألطفال. كما يتم توفير خدمة العالج بالنغمات الصوتية مرة واحدة أسبوعيا من قبل اختصاصية 

العــالج بالنغمــات الصوتيــة مــن بيــت عبــدهللا لرعايــة األطفال.

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

4،364 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في مستشفى 

الفروانية عام 2018

خدمات موجهة اللعب

6،158 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى 
الفروانية عام 2018

قوة العالج بالنغمات الصوتية

يتم تقديم مداخالت العالج العصبي باألصوات مرة أسبوعيا 
في مستشفى الفروانية. خالل عام 2018 تلقى200 مريض 
و عائالتهم خدمات العالج باألصوات من قبل اختصاصية 

العالج العصبي باألصوات.
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العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور الذين تلقوا مداخالت 

أختصاصية حياة الطفل و 
خدمات اللعب العالجي عن 

طريق اختصاصيات حياة الطفل 
و موجهات اللعب في مستشفى 

الفروانية في عام 2018

** خالل شهر أغسطس و سبتمبر 2018، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى 
الفروانية من قبل موجهة اللعب.
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عدد المرضى عدد أفراد األسرة



41 40

مستشفى الرازي

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

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

5،067 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في مستشفى 

الرازي عام 2018

خدمات موجهة اللعب

7،920 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى 
الرازي عام 2018
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* *

العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور الذين تلقوا مداخالت 

أختصاصية حياة الطفل و 
خدمات اللعب العالجي عن 

طريق اختصاصيات حياة الطفل 
و موجهات اللعب في مستشفى 

الرازي في عام 2018

** خالل شهر أغسطس و اكتوبر 2018، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى 
الرازي من قبل موجهة اللعب.
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مستشفى ابن سينا

يديــر فريــق كاتــش فــي مستشــفى ابــن ســينا اختصاصيــة حيــاة الطفــل و يدعمهــا اثنتــان مــن موجهــات 
اللعــب. تقــدم خدمــات كاتــش فــي جنــاح 1 وجنــاح 6، و مركــز البابطيــن للحــروق وقســم جراحــة اليــوم 

الواحــد لألطفــال.

مداخالت إختصاصية حياة الطفل
 

4،889 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا مداخالت 
حياة الطفل من خالل إختصاصية حياة الطفل في مستشفى 

ابن سينا عام 2018

خدمات موجهة اللعب

4،699 من املر�ضى و أخوانهم و أولياء األمور تلقوا خدمات 
اللعب العالجي من خالل موجهات اللعب في مستشفى ابن 
سينا عام 2018
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العدد اإلجمالي للمر�ضى و األخوة و 
أولياء األمور الذين تلقوا مداخالت 

أختصاصية حياة الطفل و 
خدمات اللعب العالجي عن طريق 

اختصاصيات حياة الطفل و 
موجهات اللعب في مستشفى إبن 

سينا في عام 2018

** خالل شهر ديسمبر 2018، تم دعم خدمات حياة الطفل في مستشفى ابن سينا 
من قبل موجهة اللعب.
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مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح

يديــر برنامــج كاتــش لحيــاة الطفــل فــي مستشــفى الشــيخ جابــر األحمــد موجهــة لعــب واحــدة. تقــدم 
خدمــات اللعــب العالجــي فــي قســم العيــادات الخارجيــة وفــي األجنحــة.

75 مــن املر�ضــى و أخوانهــم و أوليــاء األمــور تلقــوا خدمــات اللعــب العالجــي 
مــن خــالل موجهــة اللعــب فــي مستشــفى الشــيخ جابــر األحمــد الجابــر الصباح 

عــام 2018
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برنامج كاتش التطوعي

فــي عــام 2018، اســتمر متطوعــي كاتــش الجــدد و املســتمرين فــي صنــع فارقــا و التأثيــر فــي حيــاة العديــد مــن األطفــال وعائالتهــم . كمــا 
اســتمروا فــي تقديــم الدعــم لفرقنــا لحيــاة الطفــل فــي املستشــفيات و التــي تعتبــر صغيــرة نســبيا. 

في هذا العام، عينت كاتش 32 متطوًع و متطوعة جدد، كما واصلنا تعاوننا املستمرمع القوات العسكرية األمريكية في الكويت 
والتي وفرت لنا مجموعات تطوعية أسبوعية في مستشفيين. إستمر متطوعينا في إضافة قيمة لبرامجنا وتكريس الوقت والجهد 
فــي خلــق تجربــة أفضــل وأكثــر إيجابيــة فــي املستشــفى، ليــس فقــط للمر�ضــى بــل وإلخوانهــم و أخواتهــم أيًضــا. كان متطوعــو كاتــش مــن 
املســاهمين األساســيين فــي جهودنــا املتطلعــة لخلــق بيئــة طبيعيــة لألطفــال فــي املستشــفى مــن خــالل إشــراكهم فــي أنشــطة تركــز علــى 

كل طفل على حدى، ما جعل من وقت األطفال في غرفة األلعاب وقت مميز ال ين�ضــى وأكثر متعة!

نتوجه بالشكر الخاص لتمطوعينا املستمرين لتواجدهم املستمر لدعمنا:
أبها سوري •	
أنجو ماثيو •	
بيث املطوع •	
تامي أسعد •	

بيبي العندليب •	
كالرا أوليفوس •	

على رضا •	
منى الحفار •	

متطوعي القوات العسكرية األمريكية في الكويت من  قاعدة أحمد الجابر الجوية و قاعدة علي السالم الجوية و  •
مخيم عرفجان •
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فعاليات كاتش و بيت عبدهللا

فعاليات كاتش

فعاليات قرقيعان 2018 في برامج كاتش باملستشفيات ،  تم دعمها من قبل :
·         البنك األهلي الكويتي

·         بنك برقان
·         بنك الخليج

)HSBC( بنك اتش اس بي �ضي         ·
·         بنك الكويت الدولي

·         بيت التمويل الكويتي
·         أووريدوو   

·         زين
·         ماكدونالدز الكويت

·         سبريد ذا بيشن

 فعالية الشركة التجارية العقارية في مستشفى ابن سينا ، مستشفى الرازي ومستشفى البنك الوطني لألطفال
 فعالية جامعة الشرق األوسط األمريكية في مستشفى ابن سينا

 فعالية الكلية االسترالية في الكويت في مستشفى ابن سينا
زيارة بلومينغدالز ) الدب الكبير ( لبرامج كاتش في املستشفيات

زيارة بلومينغدالز ) الدب الكبير ( لبرامج كاتش في املستشفيات بعيد الفطر
فعالية بلومينغدالز في مستشفى الفروانية ومستشفى األميري

فعالية بنك برقان في مستشفى الرازي
فعالية يوم السكري في مستشفى الجهراء

زيارة فيدكس كويت لبرامج كاتش في املستشفيات
فعالية فندق جي دبليو ماريوت في مستشفى األميري

 احتفالية بيت التمويل الكويتي بالعيد في مستشفى الجهراء
عرض مكادونالدز لفيلم األرنب بيتر لألطفال وعائالتهم في املستشفيات

فعالية مجموعة سائقي أووريدوو للدراجات في مستشفى الرازي
فعالية سيفكو في مستشفى البنك الوطني لألطفال

حملة تبرع املدرسة االنجليزية ) شو بوكس (
فعالية بنك وربة في مستشفى األميري

اليوم العالمي للسكري في مستشفى الجهراء
زيارة زين لبرامج كاتش في املستشفيات

فعاليات بيت عبدهللا
 

كرنفال البنك الوطني 
اليوم العالمي للعالج باملوسيقى -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا

استقبال السيرك األوروبي -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا 
االحتفال بيوم األم - برعاية شركة حب�ضي وشلهوب

عيادة الدب )تيدي( - حفل للعائالت برعاية شركة املتحدة إلدارة املرافق 
زيارة املغنية البريطانية )جوس ستون( -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا 

حفل غداء )الجريش( -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا
حفل القرقيعان - برعاية جمعية الخريجين الكويتية 

ورشة أنشطة ترفيهية للعائالت - عمل الدب املرح - التنظيم من قبل بيت عبد هللا
مجموعة الشباب )5 أسابيع( - التنظيم من قبل بيت عبد هللا

حفل عيد األضحى املبارك -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا
حفل القبعات للرعاية التلطيفية - التنظيم من قبل بيت عبد هللا
اليوم العالمي لدور رعاية األطفال - التنظيم من قبل بيت عبد هللا

حفل الهالوين - راكبي الدراجات النارية )فينوشينز( - برعاية شركة الغانم الهندسية
حفل الكريسماس -  التنظيم من قبل بيت عبد هللا

الفعاليات املقامة خالل العام من قبل املؤسسات أو األفراد ساعدت على التواصل بين املجتمع واألطفال وعائالتهم ،  هذه الفعاليات تخلق 
ذكريات التن�سى للجميع .
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تغيير و تطوير  بيئة األطفــال 

مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح

العيادات الخارجية في مستشفى البنك الوطني لألطفال مستشفى الطب الطبيعي و التأهيل الصحي

 تعهدت كاتش بتقديم رعاية تركز على األطفال وعائالتهم، و عليه تدعم كاتش العديد من املستشفيات في أنحاء الكويت لخلق 
تغييرات بيئية صديقة لألطفال و عائالتهم.  تقوم الجمعية بدعم املستشفيات في خلــــق بيئة تساعد على التخلص من الخوف 

و التوتر  تساعد على الشفاء و خلق بيئة هادئة لألطفال وعائالتهم.

خالل عام 2018 ، أكملت كاتش املشاريع التالية :

·        تغيير تصميم جناح األطفال والحمام /مكان االستحمام في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

·        تغيير تصميم غرفة فحص النوم في مستشفى الفروانية

·        تصميم وتطوير العيادات الخارجية في مستشفى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح

·        تصميم وتطوير العيادات الخارجية ووحدة حاالت اليوم الواحد في مستشفى البنك الوطني لألطفال
 

ان النجاح في انجاز هذه املشاريع لم يكن ممكنا دون ارشاد والتزام ودعم عضو اللجنة التنفيذية في كاتش 
السيدة / كيم اليوسفي.
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رعاة برامج حياة الطفل

نتقدم بشكرنا الجزيل لألفراد والشركات الداعمين ملهنة حياة الطفل عام 2018 

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 الخليج

املركز املالي الكويتي ) مركز (
بيت التمويل الكويتي

شركة السينما الكويتية الوطنية
شركة محمد بن يوسف النصف وشركاه

السيد / عدنان البحر
السيد / عصام محمد عبدالرحمن البحر

السيد/ مرزوق عبد الوهاب املرزوق
السيد / حمد الصقر

السيد / أنور املال وحرمـه
السيدة / عادلة محمد عبدالرحمن البحر

السيدة / عفاف البحر
السيدة / شروق الغانم ، في ذكرى املرحوم / لطفي املال

بنك الكويت الوطني
الشيخة / انتصار سالم العلي الصباح

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 ٢٠١٨

ساره الزبن
سبريد ذا بيشن
شركة ينابيع الربيع
 سيفكـــو
شركة التقدم التكنولوجي
شركـة ايبانكــو
شركة بدر املال القابضة
شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية
شروق العصفور
شفيقة املطوع
شيخة الزبن
شيراز  بسمه
صبا البحر
ضحى العجمي وصديقاته
ضحى محمد عبدالوهاب رمضان
عادل عي�ضى حسين اليوسفي ، شركة عي�ضى حسين اليوسفي وأوالده 
طالب وأولياء األمور املدرسة اإلنجليزية
عائلة الخرافي
عبدهللا الساير
غاده فرج
غالية الخرافي
غوالمالي داريشكافت
فرح خاجه
فهد النصر هللا
فوز تيفوني
في ذكرى املرحوم / نبيل حسن بسمه
في ذكرى املرحومة / فاطمة عبدهللا املاجد
فيدكـس الكويت
فيفك شاه
كيم اليوسفي
الليت أجاروال
لولو هايبر ماركت
ماكدونالدز الكويت
مجموعة الخليج للتأمين
مجموعة الطيار  ، بلومينغدالز الكويت
مجموعـة املــال
مجموعة أووريـدوو لسائقي الدراجات
محمد مساعد يحيى الشايع
مدرسة دسمان ثنائية اللغة
مريم البحر
مها البحر
مها الجالل و زينب النقي

مي الفرحان    
 ناصر البدر
هدى
والعديد من املتبرعين الذين فضلوا عدم ذكر آسماذهم

البنك األهلي الكويتي
البنك الدولي الكويتي

الجيش األمريكي ، معسكر عريفجان ومعسكـر  بوهرينج
للتجارة العامة واملقاوالت

القوات الجوية األمريكية ، قاعدة أحمد الجابر  الجوية
القوات الجوية األمريكية ، قاعدة علي السالم الجوية

الكلية االسترالية في الكويت
املدرسة األمريكية بالكويت

املدرسة اإلنجليزية
املدرسة البريطانية الدولية

ايكيـا
آالء البحر

آن بهوال
 أبرار العمر

أحمد روعان
أم أمثال
أمنياتــــــي

أووريـــدوو
بارتيك كامب

بانافشيه عزيزي
برباره ساندهوس

بنك اتش اس بي �ضي
بنك الخليج
بنك برقان
بنك وربـه

بيت التمويل الكويتي
جامعة الشرق األوسط األمريكية

جمانة البحر
حسن الجارهللا

خالد العتيبي والسيدة / داليا العتيبي
خطيب العامي

د. روان الفوزان
د. نـوال – مستشفى الجهراء

دالل الزبن
دالل العمر
دونا بوربيع

رابطة النساء األمريكيات في الكويت
 رابعة العي�ضى

راجيف ميتال فيدو
راوية السعيد

رتاج
روان الفـوزان
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  مؤسسة تايدز -الواليات املتحدة األمريكية  
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تراي�ضي اندرادي
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والعديد من املتبرعين الذين فضلوا عدم ذكر آسماذهم

نتقدم بجزيل الشكر لألشخاص و املؤسسات التالية أسماؤهم ملا قدموه من دعم لبيت عبدهللا خالل عام 2018
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مستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال

يواصــل مستشــفى بيــت عبــد هللا لرعايــة األطفــال جهــوده لتوســيع نطــاق خدماتــه بغايــة دعــم أطفالنــا وعائالتنــا بشــكل أفضــل، 
حيــث تــم تعييــن أخصائيــة مؤهلــة فــي تقنيــة املعالجــة مــن خــالل اللعــب لتنضــم إلــى فريــق الدعــم األســري املتنامــي لدينــا, وذلــك ألن 
العــالج باللعــب يعتيــر وســيلة للمســاعدة فــي العــالج النف�ضــي والتوجيهــي, ممــا سيســاهم بتعزيــز مــا يهــدف إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة 

لألطفــال والشــباب وأســرهم.

لقــد قمنــا هــذا العــام بتوســيع جــدول أعمــال قســم »الرعايــة النهاريــة« لتشــمل االحتياجــات الخاصــة بأشــقاء املر�ضــى مــن خــالل 
تقديــم جلســات تتناســب مــع كافــة أألعمــار املســتهدفة، إضافــة« الــى  جلســات فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر وعطلــة نهايــة األســبوع مراعيــن 
بذلك رغبات وجداول األســر. كما اننا ســنواصل توســيع قائمة التحويل لدينا شــاملتا« أألطفال الذين يعانون من ظروف تهدد 
و تحــد مــن حياتهــم، مــن مختلــف الجنســيات واألعمــار واألديــان ومجموعــات األمــراض املختلفــة، وذلــك لتغطيــة وتلبيــة أكبــر قــدر 

ممكــن مــن املوجوديــن داخــل الكويــت.

مــرة أخــرى، نــود أن نقــدم لكــم دراســة عــن حالــة أحــد أطفالنــا وذلــك مــن أجــل إســتيعاب أفضــل عــن كيفيــة تأثيــر خدماتنــا بشــكل 
إيجابي وفعال على األطفال وأســرهم. هذة الدراســة أجريت بالتعاون مع عائالتنا للمســاعدة في تحســين نوعية حياتهم ودعمهم 

خــالل رحلتهــم. 

قصة الطفلة )جميلة(:
)تم تغيير اسم الطفلة حفاظا« على خصوصيتها، بعد الحصول على موافقة والديها لسرد القصة(.

)جميلــة( فتــاة تبلــغ مــن العمــر عاميــن تــم تشــخيص حالتهــا علــى النحــو التالــي: تقلــص غيــر طبيعــي لحجــم الــرأس، ونمــو غيــر مكتمــل 
للدمــاغ. كمــا أنهــا تعانــي مــن فقــدان خاليــا الدمــاغ، مســببا« لهــا حالــة مرضيــة تحــد مــن حياتهــا.

تــم تحويــل الطفلــة )جميلــة( إلــى مستشــفى بيــت عبــد هللا فــي نوفمبــر 2017. هــي الطفلــة الوحيــدة ألبويــن شــابين مــن الجنســية 
الســورية كانــو قــد فقــدوا مســبقا« طفلهــم األول بحالــة مماثلــة. الخلفيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لهــذه األســرة صعبــة للغايــة. 
فهي جزء من عائلة كبيرة العدد  حيث يعيشون في محيط قريب جدا من بعضهم البعض. األم لديها 10 أشقاء أصغر سنا منها 
)مــا دون 18 عاًمــا( وجميعهــم قريبــون جــًدا مــن الطفلــة )جميلــة(. أجــداد )جميلــة( يقدمــون مــا بوســعهم مــن دعــم ورعايــة ممكنــة 
 عــن أعطــال 

ً
لحفيدتهــم.  أمــا فيمــا يتعلــق بالبيئــة االجتماعيــة، فــإن جميــع أفــراد األســرة يعيشــون فــي مجمــع ســكني متهالــك, فضــال

متكــررة تــوءدي إلــى توقــف التكيــف بشــكل متكــرر، باإلضافــة إلــى وجــود تحديــات ماليــة لهــذه العائلــة تتفاقــم بســبب انخفــاض 
مســتوى التحصيــل العلمــي لديهــم الــذي يؤثــر علــى نوعيــة األعمــال ذات األجــور املنخفضــة التــي يســتطيع األب والجــد الحصــول 

عليهــا.

كيف دعم مستشفى بيت عبد هللا هذه العائلة؟

حينما أتى والدي الطفلة )جميلة( بصحبتها للقيام بجولة تمهيدية في املكان ولتقييم حالتها, دهشــوا بما قدم لهم  من خدمات 
مجانية، وأبدوا قابلية تامة للحصول على الدعم املتاح. ومن خالل طرق التقييم املختلفة التي تم تطبيقها من قبل فريق عمل 
املستشفى املتعدد التخصصات، تم تحديد أولويات احتياجات الطفلة )جميلة( وعائلتها ليتسنى التركيز  على نوع الدعم الذي 

يحتاجونــه.

تــم إعطــأ االحتياجــات اإلكلينيكيــة أهميــة قصــوى خصوصــا« فيمــا يتعلــق بحالــة )الصــرع( لــدى )جميلــة(  إذ إعتبــرت هــذه الحالــة 
علــى رأس قائمــة األولويــات. لذلــك، وبالتعــاون مــع طبيبهــا األسا�ضــي فــي مستشــفى الفروانيــة, تــم تنفيــذ خطــة للتحكــم بأعــراض 
الصرع لديها, باإلضافة إلى دعوة أألم ملساندتها بطريقة أفضل مع دعمها وإبالغها وتثقيفها بشأن التشخيص والرعاية األفضل 

إلبنتهــا.

قــام فريــق مستشــفى بيــت عبــد هللا املتعــدد التخصصــات الــذي يتكــون مــن أطبــاء وفــرق التمريــض واخصائــي الصيدلــة، 
واألخصائييــن الصحييــن املعاونيــن، وفريــق دعــم األســرة بوضــع مراجعــة شــاملة لرعايتهــا بمــا فــي ذلــك األدويــة، ألن )جميلــة( كانــت 

تتلقــى مجموعــة مــن األدويــة املختلفــة.

وضعت خطة مكتوبة خاصة بشأن تناول مختلف األدوية, باللغتين اإلنجليزية والعربية مع تعليمات حول كيفية ووقت إعطاء 
األدويــة؛ تــم تثقيــف وتدريــب األم بهــذا الخصــوص مــن قبــل فريــق التمريــض فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا. كمــا شــمل التثقيــف 

والتدريــب أيًضــا الجــدة والشــقيقة الصغــرى لــألم حيــث كانــت هــي األخــرى تســاعد فــي رعايــة الطفلــة )جميلــة(.

أصبحــت الرعايــة اليوميــة فــي مستشــفى بيــت عبــد هللا جــزًءا ال يتجــزأ مــن جــدول األســرة الحياتــي مــع تأثيــر إيجابــي كبيــر. كانــت 
 إلــى 

ً
الجلســات باملستشــفى فرصــة لــألم الكتســاب الثقــة فــي تقديــم جميــع احتياجــات الرعايــة اليوميــة للطفلــة )جميلــة( جنبــا

جنــب مــع فريــق  التمريــض. أمضــت أخصائيــة حيــاة الطفــل وقًتــا فــي تثقيــف وتدريــب األم والجــدة والخالــة لتعلــم كيفيــة اللعــب 
 عــن 

ً
 للعــب والتواصــل االجتماعــي. فضــال

ً
مــع )جميلــة(، كمــا قــام فريــق دعــم األســرة بإتاحــة الفرصــة ألفــراد األســرة األصغــر ســنا

 مــع األم 
ً
 فــي إدارة الحالــة، حيــث خصصــت جلســات عــالج موســيقي أســبوعيا

ً
 فعــاال

ً
ذلــك، لعبــت أخصائيــة العــالج باملوســيقى دورا

و)جميلة( لتطوير وتعزيز التواصل األفضل بينهما. برز دور أخصائية العالج الطبيعي في تحديد جلسات أسبوعية حول تحديد 
أفضل الوضعيات املناسبة لجسم )جميلة( وقامت بإرشاد األم والجدة عن كيفية االستمرار في القيام بذلك في املنزل للتحقيق 
مــن ســوء عــوارض التنفــس لديهــا. أمــا الطعــام فقــد تــم تحضيــر مجموعــة مــن الوجبــات الرئيســية والخفيفــة لتتناســب مــع خيــارات 
جميع أفراد العائلة. تم القيام بعمل جلسات متنوعة للطفلة على مدار أسابيع، كما تمكن باقي أطفال العائلة من صنع البيتزا 
  للتعــارف مــع عائــالت بيــت عبــد هللا األخــرى 

ً
الخاصــة بهــم وتزييــن الكعــكات وأخذهــا معهــم إلــى املنــزل. كمــا ســنحت الفرصــة أيضــا

خــالل األنشــطة املختلفــة وعطــالت نهايــة األســبوع الترويحيــة.

مــا أن بــدأت حالــة الطفلــة )جميلــة( فــي التدهــور، أصبحنــا نقــوم بزيــارات منزليــة حيــث لــم يعــد باإلمــكان تحريــك )جميلــة( واملجــيء 
بهــا إلــى مستشــفى بيــت عبــد هللا. إســتمرت زياراتنــا إلــى مستشــفى )الفروانيــة( كلمــا كان يتــم إدخالهــا بســبب تعرضهــا لنوبــات حــادة 
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وذلــك بغايــة املســاعدة علــى الســيطرة علــى عــوارض األلــم وأيضــا« مــن أجــل اللعــب ، وحتــى حيــن ســاءت حالتهــا كثيــرا«، اســتمرينا 
بــإدارة أعــراض األلــم والعمــل علــى تقنيــات االســترخاء واللعــب.

كانت املشاورات مستمرة بين األسرة والطبيب األسا�ضي وأطباء مستشفى بيت عبد هللا حول ما يرغب به ويتمناه األهل مع بدء 
إشراف النهاية. لم يتمنى أألهل سوى أن تنتقل إبنتهما إلى ربها بهدوء وسالم وسكينة  ودون ألم .فكان هذا ما حرص عليه فريق 
عمــل مستشــفى بيــت عبــد هللا. فــي اليــوم الــذي فارقــت فيــه )جميلــة( الحيــاة, أصــرت اســرتها بــأن تكــون محاطــة ليــس فقــط باألهــل 
املقربيــن, إنمــا أيضــا« بفريــق  مستشــفى بيــت عبــد هللا, الــذي وصفتــه بباقــي أفــراد أســرة )جميلــة(. كان أطبــاء بيــت عبــد هللا حولهــا 
للتأكد من عدم وجود أي آلم، وأخصائية العالج باملوسيقى حاضرة مع مجموعة من األدوات املوسيقية املفضلة لديها إلطفاء 
 عــن تواجــد أخصائيــة حيــاة الطفــل لدعــم األســرة فــي هــذا الوقــت العصيــب. توفيــت )جميلــة( فــي 

ً
جــو مــن الســكينة والهــدوء، فضــال

أكتوبــر 2018 محاطــة بمــن أحبتهــم وأحبوهــا.

اســتمر تقديــم الدعــم لعائلــة )جميلــة( فــي منزلهــم فضــال« عــن دعوتهــم لزيــارة بيــت عبــد هللا وتلقــي الدعــم واملواســاة مــن قبــل فريــق 
دعــم األســرة. هــذه العائلــة تمســكت بالرعايــة التــي قدمهــا لهــا فزيــق عمــل مستشــفى بيــت عبــد هللا، علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا فــي 
 معهــم, كالعــالج باملوســيقى 

ً
البدايــة متردديــن  فــي تجربــة أشــياء جديــدة ال تتناســب بالضــرورة مــع تصورهــم ملــا هــو يتناغــم ثقافيــا

مثــال«. ولكــن مــن خــالل حضــور الفعاليــات والرعايــة النهاريــة، تعرفــوا علــى الفوائــد العديــدة التــي تعــود علــى األطفــال اآلخريــن 
باملنفعة، مما عمل على تشجيعهم ودعمهم في اتخاذ خيارات مختلفة. ما زلنا ندعم عائلة )جميلة( ونحتضن الذكريات الثمينة 

التــي تــم إنجازهــا مــع هــذه العائلــة الرائعــة.

توضــح رحلــة هــذه العائلــة العمــل الــذي نقــوم بــه فــي بيــت عبــد هللا وكيــف يســاعد دعمكــم وكرمكــم املســتمر لهــؤالء األطفــال 
وعائالتهــم.

وأخيــرا ، أود أن أشــكركم ، أيهــا املانحــون واملؤيــدون, وأن أعــرب عــن خالــص تقديرنــا ، ألنــه بــدون كرمــك ودعمــك ملــا تمكنــا مــن 
تحقيــق أهدافنــا لدعــم هــؤالء األطفــال واألســر املحتاجــة, كمــا أننــا نشــكر العديــد مــن الرعــاة الذيــن يدعموننــا مــن خــالل تمويــل 
األنشــطة الرائعــة علــى مــدار العــام. هــذا التعــاون هــو مــا تــراه أســرنا علــى أنــه التــزام املجتمــع الراغــب فــي أن يكــون جــزًءا مــن حياتنــا 

وحيــاة أطفالنــا وعائالتنــا.

رشا عبد اللطيف الحمد
املدير التنفيذي

مهمة مستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال

نلتزم في مستشفى بيت عبد هللا لرعاية األطفال بتقديم أعلى مستويات العناية التلطيفية شامل التخصصات، للعناية بجميع 
األطفال املقيمين في دولة الكويت الذين يعانون من أمراض تهدد وتحدد من فترة حياتهم، وعائالتهم. 

نهــدف إلــى تحســين جــودة ونوعيــة حيــاة األطفــال وعائالتهــم مــن بدايــة تشــخيص املــرض إلــى مــا بعــد ذلــك، مــن خــالل تقديــم هــذه 
 الحتياجــات الطفــل وعائلتــه، بإعطائهــم الفرصــة الختيــار مــكان تقديــم الرعايــة الالزمــة ســواء فــي 

ً
الخدمــات املصممــة خصيصــا

املنــزل، أو فــي بيــت عبــد هللا أو فــي املستشــفى الــذي يتواجــد بــه الطفــل. 

نقــوم بتوفيــر العــالج املتخصــص باألعــراض املرضيــة، وفتــرة راحــة الطفــل وعائلتــه تحــت إشــراف طبــي، الرعايــة املنزليــة، خدمــات 
إعــادة التأهيــل، وأنشــطة ترفيهيــة، باإلضافــة إلــى املســاند النفســية االجتماعيــة، والدعــم الفعلــي للعائلــة ككل.   
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التقرير املالي

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

املدخول

املجموع

املصروفات

474،978

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-18

464،000

6،480

4،498

303,420

الرعاية

التبرعات

مدخول الفائدة و االستثمار

الرواتب و متعلقات أخرى

أخرى

279،474

10،868

290،342املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

184،636

133،342

317،978

BACCH -بيان اإليرادات و املصروفات ملستشفى بيت عبدهللا لرعاية األطفال

املدخول

املجموع

املصروفات

1،047،066

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-18

1،009،097

293

37،676

التبرعات

دخل بيع الشارات

مدخول الفائدة و االستثمار

مدفوعات املوظفين

نفقات تكلفة بناء بيت عبدهللا

تكلفة تشغيل بيت عبدهللا

606،493

286،983

40،450

933،926املجموع

صافي الدخل

الفائض عند بداية السنة

الفائض عند نهاية السنة

113،140

3،724،323

3،837،463

413,521

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

403,144

8,814

1,563

290,406

14,497

304,903

108,618

24,724

133,342

1,011,558

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

980,746

655

30,157

548,621

236,340

109,265

894,226

117,332

3,606,991

3,724,323
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املوازنة املشتركة املخصصة للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى ومستشفى 
بيت عبدهللا لرعاية األطفال:

املدخول

املجموع

ممثلة في

4,519,198

294,554

نهاية السنة

31-ديسمبر-18

1،332،124

552,401

2,634,673

303,420

األموال النقدية و الحسابات املصرفية

الودائع الثابتة

اإلستثمار في الصناديق املدارة

رأس املال

الفائض

111,000

4,155,440

4,266,440املجموع

294,554303,420 األموال املخصصة لتعويضات نهاية الخدمة

ذمم أخرى مدينة

228،082

24,676

4,266,440املجموع

4,189,122

نهاية السنة

31-ديسمبر-17

1,236,095

350,000

2,603,027

111,000

3,857,668

3,968,668

196,771

23,683

3,968,668
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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
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