مواصِ ً
لة في تزويد أجود الوجبات الصحية لقطاع الرعاية الصحية في الكويت

دايت كير توقع اتفاقية تزويد الوجبات الفاخرة والصحية مع
مستشفى المواساة الجديد
الكويت 9،اغسطس  :2011وقعت اليوم شركة «دايت كير» الرائدة في تزويد الخدمات الغذائية الصحية
والبرامج الغذائية في الكويت ،اتفاقية مع مستشفى المواساة الجديد لتزويده بالوجبات الغذائية الصحية
والفاخرة ذات الجودة المعتمدة من قبل المركز العربي للتغذية والتي سيتم تحضيرها يوميا ً تحت إشراف
فريق من أخصائيي التغذية لدى «دايت كير» الذين سيخدمون حصريا ً احتياجات مرضى المواساة الجديد
وذلك من مطابخ الشركة الواقعة في منشأة المستشفى.
وبموجب العقد ،ستحضر «دايت كير» كافة الوجبات الغذائية الصحية الطازجة والفاخرة للمرضى يوميا ً
واعتماداً على استشارات أطباء المستشفى وفريق «دايت كير» من أخصائيي التغذية العالجية عن الحاالت
ّ
المشخصة لكل مريض ،كما سيقوم فريق أخصائيي التغذية لدى «دايت كير» بمتابعة الحاالت
الطبية
الخاصة والحرص على تلبية متطلبات المرضى واإلشراف على نوعية وجودة الوجبات الغذائية.
وقال المدير العام في شركة «دايت كير» ،السيد /سامي البدر" :تواصل دايت كير التأكيد على موقعها
الريادي في تزويد الخدمات الغذائية المتنوعة وذات جودة صحية وغذائية عالية ومعتمدة التي يحتاج لها
قطاع الرعاية الصحية ،ونتطلع لخدمة شريكنا الجديد وتوفيره بأفضل خدمة لدعم مستوى الرعاية العالية
الذي يتمتع به مستشفى المواساة الجديد في الكويت".
وتتمتع شركة «دايت كير» بسجل متين في قطاع تزويد الغذاء الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية حيث
تقوم أيضا ً بتزويد اثنين من اهم المستشفيات فى الكويت بالوجبات الغذائية الصحية الفاخرة وخدمة آالف
المرضي يوميا ً في المستشفيان ،األمر الذي يؤكد على أن الشركة هي األكثر كفاءة في تقديم خدمات
ومنتجات الغذاء الصحي والبرامج الصحية في الكويت.
وأضاف البدر" :تتمتع دايت كير بسجل ال مثيل له في خدمة قطاع الرعاية الصحية في الكويت .وتمتلك
دايت كير في كل مستشفى مطبخ مجهز بالكامل مطابق ألعلى المعايير الدولية للصحة والسالمة الصحية
والنظافة ،حيث يقوم فريق من أخصائيي التغذية العالجية الذين يتمتعون بخبرات عالمية بتحضير الوجبات
الصحية الطازجة يوميا ً للمرضي وتطوير برامج غذائية مشخصة تالئم كافة المرضى بما فيهم هؤالء اللذين
يتبعون عالجات طيبة خاصة".

تأسس مستشفى المواساة الجديد عام  1965وهو اليوم أحد المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في
الكويت .وقد حصل المستشفى على اعتماد لجنة اإلعتماد الكندي الدولي للرعاية الصحية في أغسطس من
عام  ، 2008إضافة إلى االعتماد األمريكي من اللجنة الدولية المشتركة في نوفمبر .2010
وقال المدير العام في مستشفى المواساة الجديد ،السيد /نديم نذير" :نحرص في مستشفى المواساة الجديد على
توفير أفضل جودة على اإلطالق في كافة أنواع خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى .والشراكة
الجديدة بين المستشفى وشركة دايت كير هي خطوة جديدة لتوفير أفضل جودة غذائية وصحية وطازجة
للمرضى خالل تلقيهم العالج في المستشفى".
ومن ناحيتها قالت السيدة /أسماء بستكى ،رئيس قسم خدمات التغذية في مستشفى المواساة الجديد" :ان قسم
الرعاية الغذائية في المستشفى يهتم للغاية لتناول الطعام الصحي والحياة الصحية ويقدم برامج قوية التباع
نظام غذائي صحي أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية ،ومشاكل الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع
الكولسترول ،و أمراض القلب والشرايين من أجل توعية الناس والمجتمع ألهمية الحفاظ على نمط حياة
صحي".
و الجدير بالذكر ان السيدة أسماء بستكى الحاصلة على بكالريوس في علم التغذيه و تنظيم الوجبات
الواليات المتحده – جامعه بتسبرغ – كليه العلوم الصحيه و الوقائيه و ماجستير في علوم التغذيه و الصحه
– المملكة المتحدة – جامعه غالسغو كاليدونيان – كليه علوم الطب المساعد هى ايضا عضو فى الجمعيه
األمريكية للتغذية و جمعية مرتبة الشرف العالمية  -قولدن كي.
شركة «دايت كير» تأسست في عام  2005بهدف مساعدة األفراد على تبني نمط حياة أكثر صحة عبر
توفير الخدمات االستشارية والبرامج الغذائية الصحية التي تمتد على  28يوماً .وتقدم «دايت كير» وجبات
صحية وجاهزة لألكل تضم أكثر من  30صنف من األطباق الطازجة لمراكز التسوق والجمعيات التعاونية.
كما تنفرد «دايت كير» بمختبرها العلمي لدراسة األحياء الدقيقة المتواجدة في المنتجات الغذائية والذي
يساعد في عملية تطوير الوجبات ومكوناتها.
وقد حققت شركة «دايت كير» ريادتها في مجال الصحة والغذاء في الكويت منذ تأسيسها كما أنها الشركة
الوحيدة في مجالها الحاصلة على اعتماد من المركز العربي للتغذية .واليوم ،تقدم «دايت كير» الخدمات
الغذائية التي يحتاج لها األفراد لتبني نمط غذائي أكثر صحة بدءاً من الخدمات االستشارية والبرامج
الغذائية المتكاملة وصوالً إلى المنتجات الغذائية الصحية ،التي يطورها فريق من أخصائيي التغذية
المحترفين على مستوى العالم تحت إشراف أفضل الطهاة .وتوصل «دايت كير» الوجبات الصحية طازجة
يوميا ً إلى أالف األفراد ،كما تزود عدداً من الشركات بالمنتجات الغذائية والصحية ،باإلضافة إلى توافرها
في نقاط بيع في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق.

