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KFMC Vision
 

 To be the benchmark in provision
of specialized healthcare.  

KFMC Mission

 

We are dedicated to provide highly
specialized, evidence-based and 

safe healthcare, enhanced by
education,  training and research. 

 

 

Editorial Team 

Be Positive for Yourself

The positive environment surrounding people 
undoubtedly plays an important role in promoting and 
developing the individual’s stimulating energy in all 
aspects of his life, whether personal or practical. It creates 
the individual’s determination and will to achieve his goals 
and objectives, by controlling his internal feelings 
positively. The working environment certainly needs to 
take these factors into account. 
 
Many scientific articles have pointed out that there are 
many ways to increase and strengthen the positive 
energy, specifically in the working environment and 
contribute to create an attractive environment, including 
smiling, as stated in the Hadith; The Prophet “Peace Be 
upon Him” said: (Your smiling in the face of your brother 
is charity). It is a motivation and inspiration to create an 
atmosphere of familiarity and affection, be satisfied with 
God's destiny and fate, and be optimistic of the good. This 
inspires a positive energy and brings good to the 
individual, as indicated by those resources that it is 
important to sit down in quiet places, move away from 
everything that cause discomfort and distress, and seek 
to purify the heart and be tolerant. 
Furthermore, regular and continuous exercise of sport 
renovates the body's energy, eliminates depression and 
anxiety and eradicates negative thoughts.

Always be positive, optimistic, smiley, and tolerant. You 
will then find yourself loving your work and productive 
instead of being a burden who spreads negativity and 
frustration among the people around you.
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King Fahd Medical City (KFMC) has received the 
final accreditation of the Saudi Central Board 
for Accreditation of Healthcare Institutions 
(CBAHI) for the third time in a row, [w71]  after 
achieving the highest degree among the other 
Saudi health institutions that are subject to the 
relevant standards tests.
Dr. Mahmoud Al-Yamany, CEO of KFMC, said 
that this recognition was the result of joint 
efforts and continuous support from all the 
leaders and staff of KFMC, and determination 
to commit to providing high quality services 
and achieve excellence in patient safety.
Dr. Al-Yamany added "There are more than 20 
chapters identified by the CBAHI as a criterion 
for achieving this accreditation related to 
quality, leadership, medical records, human 
resources, medical services, nursing services, 
nutrition, pharmacy and infection control, as 
well as laboratories, environmental safety and 
safety of the facility; for this end we have been 
working in teams since we have obtained the 
previous accreditation 3 years ago to ensure 
the quality of services provided based on the 
preparations made by KFMC that helped us 

realize this achievement to a high degree, 
which, in turn, will help to improve the quality 
and patients' safety to achieve our vision  to 
be a benchmark in provision of specialized 
healthcare."
He added: "There has been continuous 
follow-up by the quality department to ensure 
that the policies are up to date and to 
guarantee adherence to the implementation 
of policies and standards and to issue periodic 
reports – In the past 6 months, intensive 
efforts have been made by about 7 teams 
working to implement these standards in 
different fields."
It is worth mentioning that CBAHI aims to 
create environments that focus on improving 
the quality of healthcare, and devote its 
services to improving the quality, safety and 
effectiveness of healthcare services. In 
addition to applying high consolidated 
standards for patient care and safety by 
focusing on reaching the best patient care 
levels, assessing their cases and controlling 
infection.

The Center for Research, Education and Simulation Enhanced 
Training (CRESENT) at King Fahad Medical City (KFMC) has been 
accredited by the Society for Simulation in Healthcare (SSH) for 
the first time since its establishment in 2012 after fulfilling all 
the required conditions for obtaining accreditation. 
Dr. Al Yamany, Chief Executive Officer of KFMC, said that obtain-
ing such recognition underscores the quality of medical services 
provided at the KFMC and motivates looking forward to continu-
ing the provision of the best level of health care in accordance 
with international standards. "Work in KFMC is proceeding 
according to a clear methodology aimed at upgrading the level 
of services to ensure patient safety and care at the highest 
standards.” Dr. Al Yamany added. 
On his part, Dr. Hani Lababidi, the Director of CRESENT at KFMC, 
said: "The Society was founded in 2004 and is internationally 

Dr. Al Yamany: We strive to improve the level of services

"KFMC" achieves recognition from SSH
renowned and its goal is to organize simulation education to ensure 
patient safety. This is our main slogan. Therefore, all the controls 
related to this Society are related to the safety of patients. However, 
CRESENT in KFMC was providing these courses several years ago and 
constantly working to develop them. Therefore, we applied to the 
Society for accreditation at the beginning of this year, and one of 
their prerequisite conditions was to have a center for more than two 
years and continuously provide courses. Thank to Allah, we met this 
requirement and then we received an e-mail with the controls to be 
followed before the evaluation, including controls related to 
research and evaluation of each course provided by CRESENT, 
controls on the quality of courses it provides and whether or not they 
are related to the safety of patients, as well as controls related to the 
introduction of simulation in the medical aspects."



King Fahad Medical City (KFMC) has organized Nursing's Ninth Conference "a path 
to excellence" in the presence of a number of specialists in this field at KFMC's 
main auditorium.
The conference called for finding models that support nursing competencies in 
the Kingdom of Saudi Arabia, participation of local and international experts in 
dealing with nursing competencies in the Kingdom, considering the factors that 
hinder the development of nursing competencies, analyzing internal and external 
factors affecting the maintenance of nursing competencies in various health 
sectors, identifying the available current opportunities for the development of 
patient education and training programs, providing expert opinions on facing the 
challenges encountered by nursing education programs, evaluating and analyzing 
the various teaching methods used in nursing training programs and utilizing of 
scientific research for the development of nursing competencies.
The conference seeks to provide opportunities for the exchange of scientific 
cultures and practical practices that lead to qualitative and organized results to 
promote finding models that support nursing competencies in the Kingdom of 
Saudi Arabia, upgrading the level of nursing care and pursuing the roadmap to 
excellence.

 Nursing Considers Development of
Practical Competencies

KFMC Provides "Telemedicine" Service to Reach Patients in Remote Areas

Under the patronage of His Excellency the CEO, Dr. Mahmoud 
AlYamany, a general staff meeting was held on Sunday, October 
22nd. Employees’ questions were answered and their concerns 
were addressed during the meeting. This came as a part of 
reinforcing communication between employees and the higher 
management as well as working on overcoming all obstacles and 
resolving difficulties that the employee may face aiming to achieve 
a exceptional working environment. 

 Higher Management Meets
KFMC Sta�
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The survival rate of Prostate Cancer is among the highest of all cancer types.

NEWS and VIEWS

King Fahad Medical City (KFMC) has recently applied the 
"telemedicine" experiment through its clinics to reach its 
rehabilitation patients in Jazan City. The first stage of the 
service provision was in the south region in cooperation with 
Jazan Health Affairs, while the second stage was made by 
KFMC last week when a test call was made with oncology 
patients in Arar City.
Dr. Mahmoud Al-Yamany, Chief Executive Officer of KFMC, 
stressed the importance of effective partnership in the health 
sector to provide services that benefit patients and to localize 
modern technologies that contribute to the development and 
improvement of health care.
Dr. Al-Yamany said that the telemedicine service is dedicated 
to serving patients in remote areas, especially those with 
blood, cancer and genetic diseases. He also touched on the 
expansion of clinics in the coming stages to include all 
diseases covered by KFMC and other specialties required in 
those areas; as this technology helps doctors respond to 
cases, work on medical treatment and counseling, reduce 
referrals to medical cities, and reduce the effort and cost of 

patients and their families.
Dr. Al-Yamany added: "This service seeks to improve the 
quality of medical services through the provision of an 
access to consultants using technology; remote 
monitoring of patients, especially intensive care patients 
(as a later stage), with the possibility of discussing medical 
cases; reducing patient visits to outpatient clinics, which 
in turn reduces long waiting time; reduce the cost of 
treatment by improving the management of chronic 
diseases; provide services where the patient lives, 
without the trouble and cost of travel; facilitate medical 
education; and exchange medical expertise between 
remote cities and hospitals and link them to reference, 
which improves the quality of medical education."
"Telemedicine" is a technology utilizing ICT devices to 
provide medical advice and remote healthcare using 
medical devices that reduce the transportation of 
patients or medical devices and provide financial and 
human resources to serve as many patients as possibl



 Employee of the month

"The Birth of an Adventurer"

Courage and confidence were among the most import-
ant features of Vanessa Mae Tamayo’s decision to leave 
her comfy home in Cotabato, Philippines, to work in 
Saudi Arabia and announce the start of nostalgia for 
the homeland. She did not find a more powerful 
weapon than smiling and spending free time communi-
cating with her family to motivate her to work harder 
and stand up against difficulties and grief of her coura-

geous experience.

"Achievements and Experience"

Vanessa obtained her Bachelor of Science in Nursing in 2007 from 
Notre Dame University, Cotabato, Philippines. She joined King Fahd 
Medical City as an emergency nurse in 2011 and after three years she 
was promoted. She was awarded the "Best Nurse" award in her depart-
ment when she was in the clinical field, and was a member of the 
wining team in the Quality Day. Venessa attributes her expertise to 
working alongside multidisciplinary teams and management support, 
which have been instrumental in building her confidence and develop-
ing her skills.

"A Whole New World"

When Vanessa first came to Saudi Arabia on 22nd September 2011, 
and despite the challenges of the foreign land and the new culture, she 
began to learn things one by one, day after day. Despite the difficulties 
of different cultures, she found a way to adapt. Her enthusiasm to be 
part of the family of KFMC emergency department helped her and her 
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Prostate Cancer prevalence in men under 40 is rare, 
but increases after the age of 50.

colleagues, who were all friendly with her, to 
overcome all the challenges and obstacles.
"Motives and Challenges"    
Vanessa is proud to be in the emergency depart-
ment - a fast-moving area, dealing with lives, 
stress and all kinds of emotions in order to 
provide care and save lives. Venessa describes 
ER as a non-sleeping unit. Those who work there 
are the first line of defense, soldiers who fight in 
the field; they walk fast, eat in 15 minutes and 
spend 12 hours standing, walking, and running; 
they are able to relieve people's pain and provide 
comfort for them. Although many of the days 
have not been very good for her, Vanessa always 

INSIDE KFMC

Vanessa Mae Tamayo: With a Smile, I Face Challenges!

believes in the popular saying: "There is always a rainbow 
after the rain". The rainbow for her is the smiles and nice 
words from the patients she takes care of.
She does not see success as the total number of promotions 
or recommendations, but as the number of lives she helped 
to save or ease their pain – this type of success is not tempo-
rary... it is for the whole life!

"Conclusion"
Vanessa believes that learning and struggling is the best 
savings for anyone in order to realize their best achieve-
ments, no matter how many times they fail, struggle, shed 
tears, and wasted efforts. In King Fahd Medical City, Venessa 
made a copy of herself that she could not imagine she will 
become one day. For this, she is really grateful. And looks 
forward to participating in the provision of healthcare at this 
great institution.

Behind every Achievement there 
are efficient administrative 

professionals.Thank you for your 
hard work and dedication in 

CBAHI Accreditation .



50% of men above 60 suffer from prostate enlargement.

General Supervisor
Dr. Mahmoud Al-Yamany
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Contact information:
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Ext.: 10063 / 10061
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KFMC Riyadh

King Fahad Medical City

Employee name: Waleed AlMoukirish
Admin : Public Relation & Corporate Communication Administration
Baby name: Alya AlMoukirish

Employee name: Mohammed Dughays AlOtaibi
Admin.:  Emergency Medicine Administration
Baby name: Adela

اسم الموظف: محمد دغيس العتيبي
ا�دارة:  إدارة طب الطوارئ

اسم المولود: عادلة 

سم الموظف : وليد المكيرش
ا�دارة : إدارة العالقات العامة و االتصال المؤسسي

اسم المولود : عليا المكيرش

New Borns

Marriage زواج

Employee name: Husain Zobaai
Admin.:  Security Administration

اسم الموظف:  حسين زوبعي
ا�دارة:  إدارة ا�من

VARIETIES



Congratulations to the all winners 
in Movember Competition!

Dr. Ahmad AlGhamdi
Intensive care unit

Ma.Eddieliza
Medical Secretary/ Rehabilitation 

Technology Department

Faisal Al Mehaid
Plastic Surgery / Postgraduate 

Departmen

مبروك للفائز للفائزين بمسابقة  
شهر موفمبر!

٤

     %50  من الرجال فوق سن ال 60 يعانون من تضخم البروستات.
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King Fahad Medical City

للتواصل :
madinati@kfmc.med.sa

تحويله : ١٠٠٦١ /١٠٠٦٣

Employee name:  Abdulaziz AlShehri
Admin.:  Executive Administration of Operation
Employee name:  Sara Rufaydi AlShehri
Admin.:  Executive Administration of Health Informatics 
and Information Technology
Baby name: Bader اسم الموظف: عبدالعزيز الشهري

ا�دارة: ا�دارة التنفيذية للتشغيل
اسم الموظف: سارة رفيدي الشهري 

ا�دارة: ا�دارة التنفيذية للمعلوماتية الصحية وتقنية 
المعلومات

اسم المولود: بدر 

Marriage زواج

اسم الموظف: أسيل الربيعة
ا�دارة: مستشفى التأهيل الطبي

Employee name:  Aseel AlRabiah  
Admin.:  Rehabilitation Hospital

Participate with us in

“Madinati competition” 
to win valuable prizes 

 madinati@kfmc.med.sa شارك معنا وأرسل إجابتك على

In which issue of Madinati 
Newsletter the “Inauguration 

of Patient Experience
Excellence Award” article was 

published? 

Participate with us and send your answer 
to madinati@kfmc.med.sa 

شاركو معنا لفرصة الفوز بجوائز قيمة في مسابقة

 " مسابقة نشرة مدينتي " 
في أي عدد من نشرة مدينتي 
تم نشر خبر تدشين جائزة " 
التميز في تجربة المرضى" ؟



موظف العدد

"ميالد مغامرة"

ــه  ــذي اتخذت ــرار ال ــح الق ــم مالم ــن اه ــا م ــة كانت ــجاعة والثق الش
فانيســا مــاي إل, تامايــو بمغادرة منزلهــا الوثير بمدينــة كوتاباتو 
العربيــة  المملكــة  فــي  للعمــل  والتوجــه   الفلبيــن  فــي 
السعودية و اعالن بدء مراسم الحنين للوطن , فلم تجد أقوى من 
ســالح االبتســامة  و قضــاء وقــت الفــراغ بالتواصــل مــع عائلتهــا 
ــا امــام مصاعــب و احــزان  دافعــا للعمــل بجــد أكبــر و ســدا عالي

تجربتها الشجاعة.

"انجازات و خبرات"

حصلــت فانيســا مــاي إل, تامايــو  علــى بكالوريــوس العلوم فــي التمريض عــام ٢٠٠٧ من 
جامعــة نوتــردام فــي مدينــة كوتاباتــو، الفلبيــن , وتــم التحاقهــا بمدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة  كممرضــة طــوارئ فــي عام ٢٠١١ وبعد ٣ ســنوات تمــت ترقيتهــا, و حصلت على 
جائــزة "أفضــل ممرضــة" في قســمها عندمــا كانت في المجــال الســريري, وكانت جزءا 
ــوم الجــودة. وتنســب فانيســا اكتســابها لهــذه الخبــرات  ــز خــالل ي مــن مشــروع الفائ
مــن خــالل العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع فــرق متعــددة التخصصــات والدعــم ا�داري 

اللذان كانا لهما دورا بارزا في عاملي بناء الثقة وتطوير المهارات.

"عالم جديد كليا"

عندما قدمت فانيسا إلى المملكة العربية السعودية �ول مرة ٢٢ سبتمبر/ أيلول ٢٠١١. 
ورغــم تحديــات الغربــة والبــدء بثقافــة جديــدة بالنســبة لهــا، بــدأت تعلــم ا�شــياء 

واحــدا تلــو اÈخــر ويومــا بعــد يــوم ورغــم مواجهتهــا لصعوبــات اختــالف 
الثقافــات اال  انهــا وجــدت طريقــا للتكيــف معهــا، كان حماســها �ن تكــون 
جــزءا مــن عائلــة قســم الطــوارئ بالمدينــة قــد ســاعدها وزمالئهــا الذيــن 

كانوا جميعا ودودين معها بتخطي جميع التحديات و العقبات.

"الدوافع و التحديات"    
ممــا يشــعر فانيســا بالفخــر وجودهــا فــي قســم الطــوارئ الــذي يتصــف انــه 
منطقــة ســريعة الحركــة تتعامــل مــع الحيــاة والضغــوط وجميــع أنــواع 
ــدة  ــا بالوح ــه فانيس ــاذ ا�رواح. وتصف ــة وإنق ــر الرعاي ــدف توفي ــف به العواط
ــن  ــود الذي ــاع، والجن ــط ا�ول للدف ــم الخ ــا ه ــل به ــن يعم ــام، فم ــي ال تن الت
ــي  ــام ف ــون الطع ــريعة، ويتناول ــرة س ــيرون بوتي ــدان, يس ــي المي ــون ف يقاتل
ــع  ــي جمي ــري ف ــي والج ــوف والمش ــن الوق ــاعة م ــون ١٢ س ــة ويقض ١٥ دقيق

فانيسا ماي إل, تامايو: باالبتسامة.. اواجه التحديات ..! 

أنحــاء القســم والقــدرة علــى تخفيف االم النــاس و توفير الراحــة لهم, و بالرغم من مــرور الكثير 
مــن االيــام التــي لــم تكــن جيــدة جــدا بالنســبة لهــا اال ان فانيســا دائمــا مــا تؤمــن بالمثــل الــذي 
ــامات  ــو االبتس ــا ه ــبة له ــزح بالنس ــوس ق ــر" و ق ــد المط ــا بع ــزح دائم ــوس ق ــاك ق ــول "هن يق

والكلمات الجميلة التي تجدها من المرضى الذين تعتني بهم.
فهــي ال تــرى بــأن النجــاح يحســب بعــدد الترقيــات او التزكيــات بــل عــدد االرواح التــي ســاعدت فــي 

حفظتها او خففت من آالمها, فهذا النوع من النجاحات ليس مؤقتا.. بل حياة.

"كلمة ختام"
ــأن التعلــم و الكفــاح هــو افضــل ادخــار للشــخص فــي ســبيل تحقيــق افضــل  ــرى فانيســا  ب وت
ــه بغــض النظــر عــن عــدد المــرات التــي كاد ان يقــع فيهــا او الصراعــات التــي يخوضهــا او  انجازات
الدمــوع و الجهــود التــي اهدرهــا, ففــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة صقلــت فانيســا نســخة مــن 
نفســها لــم تكــن تتخيــل انهــا ســتغدو اليهــا. لهــذا، فهــي ممتنــة حقــا. وتتطلــع إلــى  المشــاركة 

في تقديم الرعاية الصحية في هذه المنشأة العمالقة لمزيد من السنوات.

٣

يعد حدوث سرطان البروستات في الرجال نادراً قبل سن ا�ربعين و 
لكن تزيد احتمالية ا�صابة بعد سن الخمسين.

خلف كل إنجاز يوجد كفاءة إدارية 
متميزة , شكرا لجهودكم 

المتفانية في حصولنا على اعتماد 
"سباهي" للمرة الثالثة على التوالي



٢

    سرطان البروستات من أنجح السرطانات عالجًا -بعد التوفيق 
من رب العالمين

التمريض يبحث تطوير 
كفاءاته العملية 

ــن  ــدد م ــور ع ــز " بحض ــى التمي ــق إل ــع طري ــض التاس ــر التمري ــة مؤتم ــد الطبي ــك فه ــة المل ــت مدين نظم
المختصين في هذا المجال في قاعة االحتفاالت الكبرى بالمدينة. 

ــرات  ــاركة ذوي الخب ــة، مش ــي المملك ــة ف ــاءات التمريضي ــم الكف ــاذج تدع ــاد نم ــى ايج ــر إل ــا المؤتم ودع
المحليــة والعالميــة فــي التعامــل مــع الكفــاءات التمريضيــة فــي المملكــة، بحــث العوامــل  التــي تعيــق 
تطويــر الكفــاءات التمريضيــة ، تحليــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة فــي الحفــاظ علــى الكفــاءات 
التمريضيــة فــي مختلــف القطاعــات الصحيــة ، التعــرف علــى الفــرص الحاليــة المتاحــة لتطويــر برامــج 
تعليــم  برامــج  تواجــه  التــي  التحديــات  الخبــراء فــي مواجهــة  آراء  تقديــم   ، المريــض  تعليــم وتدريــب 
التمريــض، تقييــم و تحليــل طــرق التدريــس المختلفــة المســتخدمة فــي برامــج تدريــب التمريــض ، 

واستخدام ا�بحاث العلمية في تطوير الكفاءات التمريضية . 

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــات العملي ــة والممارس ــات العلمي ــادل الثقاف ــرص لتب ــر ف ــى توفي ــر إل ــعى المؤتم ويس
نتائــج نوعيــة ومنظمــة لÙرتقــاء فــي ايجــاد نمــاذج تدعــم الكفــاءات التمريضيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، ورفــع مســتوى الرعايــة التمريضيــة ، والســير فــي خارطــة الطريــق الــى التميز.المثبتــة لÙلــوان 
مــن أن تؤثــر علــى ا�جــزاء التــي ال يــراد تلوينهــا ، يــرى العلمــاء والمؤرخــون إلــى أن فــن الطباعــة مــن فنــون 

الصدفة في هذا الوجود.

تحــت رعايــة المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة الدكتــور محمــود 
بــن عبدالجبــار اليمانــي، ُعقــد اجتماعــًا بعمــوم موظفــي المدينــة الطبيــة يــوم ا�حــد 
الــذي تــم خاللــه  ا�جابــه علــى أســئلة  الثانــي والعشــرين مــن أكتوبــر الماضــي، و 
بيــن  الدائــم  التواصــل  أبــواب  فتــح  إطــار  فــي  ذلــك  و  الموظفيــن،  واستفســارات 
الموظــف و ا�دارة العليــا، و العمــل علــى تذليــل كافــة العقبــات و الســعي فــي حــل 

المشكالت التي قد تواجه الموظف، بهدف تحقيق بيئة عمل مثالية.

ا¥دارة العليا تجتمع بعموم 
الموظفين

ــي "  ــال الطب ــة االتص ــرا تجرب ــة مؤخ ــد الطبي ــك فه ــة المل ــت مدين طبق
المرضــى عبــر عياداتهــا  مــع مرضــى  "  لخدمــة  بعــد  التطبيــب عــن 
التأهيــل فــي مدينــة جــازان، حيــث تعــد المرحلــة ا�ولــى مــن تقديــم 
الخدمــة فــي منطقــة الجنــوب بالتعــاون مــع الشــئون الصحيــة فــي 
ــال  ــي اتص ــبوع الماض ــة ا�س ــة الطبي ــذت المدين ــا نف ــازان، كم ــة ج مدين
تجريبــي فــي مدينــة عرعــر لمرضــى ا�ورام لتكــون المرحلــة الثانيــة مــن 

تقديم الخدمة التقنية.
وأكــد الدكتــور محمــود اليمانــي المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك 
الصحــي  القطــاع  الفعليــة فــي  الشــراكة  الطبيــة، علــى أهميــة  فهــد 
لتقديــم خدمــات يســتفيد منهــا المرضــى وتوطيــن التقنيــات الحديثــة 

التي تسهم في تطوير وتحسين الرعاية الصحية.
وبيــن اليمانــي أن خدمــة االتصــال الطبــي مخصصــة لخدمــة المرضــى فــي 
وا�مــراض  وا�ورام  الــدم  أمــراض  فــي  الســيما  الطرفيــة  المناطــق 
ــمل  ــة لتش ــل المقبل ــي المراح ــادات ف ــع العي ــى توس ــيرا إل ــة، مش الوراثي
ا�خــرى  والتخصصــات  المدينــة،  تغطيهــا  والتــي  ا�مــراض  جميــع 
المطلوبــة فــي تلــك المناطــق، حيــث تســاعد هــذ التقنيــة فــي اســتجابة 

ا�طبــاء وا�طــالع علــى الحــاالت والعمــل علــى مرحلــة العــالج واالستشــارة 
الطبيــة ، كمــا أنهــا تقلــل االحــاالت الموجهــه للمــدن الطبيــة إضافــة إلــى تقليــل 

جهد وتكلفة المرضى وذويهم. 
وأضــاف : " تســعى هــذه الخدمــة إلــى تحســين جــودة الخدمــات الطبيــة مــن 
خــالل توفيــر ا�طبــاء االستشــاريين والوصــول إليهــم تقنيــا، مراقبــة المرضــى 
ــة  ــع إمكاني ــة)، م ــة الحق ــزة (كمرحل ــة المرك ــى العناي ــا مرض ــد خصوص ــن بع ع
ــارات المرضــى للعيــادات الخارجيــة  ا�مــر  مناقشــة الحــاالت الطبيــة، تقليــل زي
ــة  ــة العالجي ــل التكلف ــة، تقلي ــد الطويل ــار المواعي ــرات انتظ ــن فت ــل م ــذي يقل ال
ــكن  ــث يس ــة حي ــم الخدم ــة، تقدي ــراض المزمن ــين إدارة ا�م ــالل تحس ــن خ م
التعليــم الطبــي،  بــدون عنــاء وكلفــة الســفر، تســهيل  ويعيــش المريــض، 
وربطهــا  الطرفيــة  والمستشــفيات  المــدن  بيــن  الطبيــة  الخبــرات  وتبــادل 

مرجعيا ا�مر الذي يؤدي إلى تحسين جودة التعليم الطبي.
ــزة  ــتخدام أجه ــة �س ــد تقني ــد" يع ــن بع ــب ع ــي " التطبي ــال الطب ــر أن االتص يذك
ا�تصــال وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل تقديــم المشــورة الطبيــة والرعايــة 
، تقلــل وتحــد مــن  الصحيــة عــن بعــد باســتخدام أجهــزة ومعــدات طبيــة 
عمليــة تنقــل المريــض أوا�جهــزة الطبيــة، وتوفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية، 

لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى.

مدينة الملك فهد الطبية تخدم مرضى المناطق الطرفية "بالتطبيب عن بعد"



موظف العدد  

د. اليماني: نسعى لÞرتقاء بمستوى الخدمات

 ( SSH )  فهد الطبية" تحصل على اعتراف الجمعية الدولية للمحاكاة الطبية "

حصــل مركــز البحــوث والتعليــم والتدريــب بالمحــاكاة الطبيــة فــي مدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة علــى اعتمــاد الجمعيــة الدوليــة للمحــاكاة الطبيــة فــي الرعايــة الصحيــة للمــرة 
ا�ولــى منــذ تأســييس المركــز عــام ٢٠١٢، و ذلــك بعد اســتيفاءه كامل الشــروط المطلوبة 

للحصول على االعتماد. 
 وأوضــح المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة د. محمــود اليمانــي بــأن 
الحصــول علــى مثــل هــذه االعترافــات يؤكــد علــى رقــي الخدمــات الطبيــة المقدمــة فــي 
المدينــة الطبيــة، و يحفــز علــى المضــي قدمــًا نحــو االســتمرار فــي تقديــم أفضــل مســتوى 
ــير  ــة يس ــي المدين ــل ف ــاف:" العم ــة،  وأض ــر العالمي ــًا للمعايي ــة و فق ــة الصحي ــن الرعاي م
ــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات �جــل ضمــان ســالمة  وفــق منهجيــة واضحــة تهــدف إل

المرضى ورعايتهم وفق أعلى المعايير".
مــن جانبــه قــال مديــر مركــز البحــوث والتعليــم والتدريــب بالمحــاكاة الطبيــة فــي مدينــة 

الملــك فهــد الطبيــة د. هاني لبابيدي :" الجمعية تأسســت عام ٢٠٠٤ و هــي معروفة عالميًا 
ــق المحــاكاة لتضمــن ســالمة المرضــى، و هــذا هــو  وهدفهــا تنظيــم التعليــم عــن طري
ــالمة  ــة بس ــة مرتبط ــذه الجمعي ــق به ــي تتعل ــط الت ــك كل الضواب ــي، لذل ــعارها ا�ساس ش
المرضــى، إال أن مركــز البحــوث والتعليــم بالمحــاكاة الطبيــة فــي المدينــة الطبيــة يُقيــم 
لــذا تقدمنــا بطلــب  باســتمرار لتطويرهــا،  الــدورات مــن عــدة ســنوات ويعمــل  هــذه 
للحصــول علــى االعتمــاد بدايــة هــذه الســنة، وكان مــن شــروطهم ا�ساســية أن يكــون 
لديــك مركــز مفّعــل �كثــر مــن عاميــن و يقيــم دورات باســتمرار، و الحمــدà اســتوفينا 
ــم،  ــل التقيي ــا قب ــب اتباعه ــط الواج ــل بالضواب ــر ا�يمي ــالة عب ــا رس ــم تلقين ــرط، ث ــذا الش ه
مــن ضمنهــا ضوابــط متعلقــة با�بحــاث و تقييــم لــكل دورة يقيمهــا المركــز، و ضوابــط 
بنوعيــة الــدورات التــي تقدمهــا وهــل لهــا عالقــة بســالمة المرضــى، با�ضافــة إلــى ضوابــط 

متعلقة بإدخال المحاكاة في الجوانب الطبية ". 

 

 

كن إيجابيًا لنفسك 

أسرة التحرير 

ال شــك فــي أن البيئــة ا�يجابيــة المحيطــة با�شــخاص لهــا دور مهــم 
ــي  ــتى مناح ــي ش ــرد ف ــدى الف ــزة ل ــة المحف ــر الطاق ــز وتطوي ــي تعزي ف
حياتــه، ســواًء الشــخصية أو العمليــة، فهــي مــن يولــد ا�صــرار وا�رادة 
بمشــاعره  تحكمــه  خــالل  مــن  وغاياتــه،  أهدافــه  لتحقيــق  لديــه 
ــة  ــإن بيئ ــد ف ــة، و بالتأكي ــة إيجابي ــا بطريق ــيطرة عليه ــة والس الداخلي

العمل تحتاج لمراعاة تلك العوامل.
ــدة  ــرق عدي ــاك ط ــى أن هن ــارت إل ــة أش ــاالت العلمي ــن المق ــد م العدي
ترفــع مــن الطاقــة ا�يجابيــة و تغززهــا فــي بيئــة العمــل تحديــداً و 
، منهــا ا�بتســامة، كمــا ورد فــي  تســاهم فــي خلــق بيئــة جاذبــة 
ــك  ــة أخي ــي وج ــمك ف ــلم : ( تبس ــه وس ــى اà علي ــال صل ــث ، ق الحدي
صدقــة) ، فهــي دافــع و باعــث علــى خلــق أجــواء ا�لفــة والمــودة، كذلــك 
ــرد  ــي الف ــث ف ــذا يبع ــر ، ه ــاؤل بالخي ــدره ، والتف ــاء اà وق ــا بقض الرض
طاقــة إيجابيــة ويجلــب لــه الخيــر، كمــا أشــارت تلــك المصــادر إلــى 
أهميــة الجلــوس فــي ا�ماكــن الهادئــة وا�بتعــاد عــن كل مايســبب 
ا�نزعــاج والضيــق، و الســعي إلــى تطهيــر القلــب والمســامحة، كمــا أن 
ــد  ــى تجدي ــل عل ــتمر يعم ــم ومس ــكل منتظ ــة بش ــة الرياض ممارس
طاقــة الجســم ، والتخلــص مــن شــعور ا�كتئــاب والقلــق ، وطــرد 

ا�فكار السلبية . 
ــك  ــد نفس ــامحًا، لتج ــمًا، و متس ــًال ، مبتس ــًا، متفائ ــًا دائم ــن إيجابي فك
ُمحبــًا لعملــك و منتجــًا، ال عالــة و باعثــًا علــى الســلبية و ا�حبــاط 

لنفسك و للمحيطين بك.

٤ ٣ ٢
الفائزين بمسابقة  

شهر موفمبر!
إعالن تيدكس

و االتصال المؤسسي

نوفمبر   ٢٠١٧      العدد السادس عشر 

مدينة الملك فهد الطبية تحصل على 
اعتماد "سباهي" للمرة الثالثة على التوالي

ــي  ــاد ف ــادة االعتم ــى إع ــة عل ــد الطبي ــك فه ــة المل ــت مدين حصل
التقييــم النهائــي للمركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة 
ــي، وتمكنهــا مــن الحصــول علــى درجــة  للمــرة الثالثــة علــى التوال

عالية الختبارات تحقيق المعايير الخاصة بذلك.  
ــة د.  ــد الطبي ــك فه ــة المل ــذي لمدين ــام التنفي ــر الع ــال المدي وق
محمــود اليمانــي أن هــذا االعتــراف جــاء نتــاج الجهــود المشــتركة 
والدعــم المتواصــل مــن قبــل جميــع قيــادات وموظفــي المدينــة 
الطبيــة،  لاللتــزام بتوفيــر الخدمــات ذات الجــودة العاليــة والتميــز 

في سالمة المريض.
وأضــاف:" هنــاك أكثــر مــن ٢٠ فصــل حددهــا المركــز الســعودي 
االعتمــاد  هــذا  لتحقيــق  كمعيــار  الصحيــة  المنشــآت  العتمــاد 
ــرية  ــوارد البش ــة والم ــجالت الطبي ــادة والس ــودة والقي ــص الج تخ
والتغذيــة  التمريــض  خدمــات  كذلــك  الطبيــة،  والخدمــات 
ــة ومكافحــة العــدوى، با�ضافــة للمختبــرات والســالمة  والصيدل
البيئيــة وســالمة المنشــأة، مــن أجــل ذلــك كنــا نعمــل كِفــرق 
لضمــان  ســنوات   ٣ قبــل  الســابق  االعتمــاد  حصلنــا  أن  منــذ 
ــرات  ــى التحضي ــاءاً عل ــة بن ــات المقدم ــودة الخدم ــى ج ــاظ عل الحف
ا�نجــاز  هــذا  وحققــت  الطبيــة  المدينــة  عليهــا  عملــت  التــي 

الجــودة  تحســين  علــى  يســاعد  مــا  وهــو  عاليــة،  بدرجــات 
المدينــة  تكــون  أن  فــي  رؤيتنــا  لنحقــق  المرضــى  وســالمة 

الطبية معياراً لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة. 
وزاد :" كان هنــاك متابعــة مســتمرة مــن قبــل قســم الجــودة 
بتطبيــق  وااللتــزام  محدثــة  السياســات  أن  مــن  للتأكــد 
السياســات والمعاييــر وإصــدار تقاريــر دوريــة بذلــك، حيــث تــم 
مــن  مكثفــة  جهــود  عمــل  الماضيــة  أشــهر   ٦ الـــ  خــالل 
حوالــي ٧ فــرق كانــت تعمــل علــى تطبيــق تلــك المعاييــر فــي 

تخصصات مختلفة". 
الجديــر بالذكــر أن المجلــس المركــزي العتمــاد المنشــآت 
ــي  ــز ف ــات ترك ــق بيئ ــى خل ــدف إل ــباهي يه ــة CBAHI س الصحي
وتكــرس  الصحيــة،  الرعايــة  بجــودة  االرتقــاء  علــى  عملهــا 
خدماتهــا لتحســين جــودة وســالمة وفعاليــة خدمــات الرعايــة 
ذات  موحــدة  معاييــر  تطبيــق  علــى  تعمــل  كمــا  الصحيــة، 
مســتوى عــال فيمــا يتعلــق برعايــة المرضــى وســالمتهم، 
وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى الوصــول �فضــل مســتوى 

رعاية للمرضى وتقييم حاالتهم والتحكم في العدوى.
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"بالتطبيب عن بعد"


