
 King Fahad Medical City Localizes the "Sequential
Genome" Analysis of Genetic Diseases

King Fahd Medical City has succeeded in localizing 
the results of the sequential genome analysis of 
genetic diseases, which is considered an 
internationally novel analysis, in its lab of genetic 
diseases, and getting the certificate of accreditation 
from the American Society of Pathology (CAP).

The Chief Executive Officer of King Fahd Medical City, 
Dr. Mahmoud Al Yamany, has assured the 
application of high strategy on specialized health 
care services provided for citizens, and relying on the 
quality and safety standards in dealing with patients. 
He mentioned the medical city endeavor to get the 
international accreditation in the field of health, 
which is to be added to its achievements in 
developing health service.
Al Yamany has pointed out that the Medical City is 
keen on performing its specialized services efficiently 

and with high quality, and on training its qualified 
workers and health providers through the adoption 
of the concept of improving performance.

For his part, the Director of Pathology & Clinical 
Laboratory Medicine at King Fahd Medical City, Dr. 
Mosa Fagih said: "We have worked on the project 
since the beginning of 2016, trying to reduce the 
cost of the analysis, which used to be sent to one of 
the European countries, and to localize it in the 
laboratory of the Medical City. We have contracted 
with specialized laboratories to conduct the analysis 
using the lab equipments without reading the 
results, that the DNA of the patient is to be 
separated from the rest of the blood components, 
and the sequential genome is to be analyzed, while 
the results are to be read within the Medical city. 

KFMC Honors
Nursing Graduates
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"KFMC" Launches 
Private Clinic Service 
for 22 Health 
Specialties

King Fahad Medical City, represented by Self-Financing 
Fund Development, launched a private clinic service 
under the supervision of elite consultants at KFMC.   
Mr. Bassam Al-Braikan, Director of Public Relations and 
Corporate Communications Administration, said that the 
idea of the private clinics at King Fahad Medical City is in 
line with the Kingdom's Vision 2030 and the National 
Transformation Program (NTP) 2020  in the health sector 
in order to raise the  level of efficiency of the provided 
medical services and give the opportunity to the largest 
possible number of citizens and residents to benefit from 
the health care provided in different specialties. It is also 
contributed for the fact that King Fahad Medical City is 

distinguished by qualified and trained medical 
competencies, as well as the availability of modern 
medical equipment.
Mr. Al-Braikan pointed out that the private clinics 
provide specialized medical services to the medical 
insurance policies holders and to those who are 
seeking private services so that it enables patients to 
obtain treatment services, stressing that it will 
contribute in providing high quality diagnostic and 
treatment services through the latest technological 
means and the finest medical equipment through the 
medical competencies of consultants and specialists.
Mr. Al-Braikan clarified that patients will be seen from 
Sunday to Thursday during the evening within various 
medical specialties. The first floor in the outpatient 
building is allocated to include dentistry, cardiology, 

pulmonary, sleep disorders, internal medicine, 
gastroenterology, hepatology, rheumatology, 
pediatrics, obstetrics and gynecology, infertility and 
reproductive medicine, diabetes and endocrinology 
clinics. While the sixth floor includes orthopedics, 
general surgery, surgical oncology, neurosurgery, 
breast surgery, cardiac surgery, bariatric surgery, 
urinary tract, otolaryngology, and nephrology 
clinics. 
Mr. Al-Braikan also stated that outpatient clinics 
provide specialized care service for insurance 
holders from various insurance companies with two 
classes VIP and A, indicating that a free number has 
been allocated (920023533) to receive calls from 
those who wish to book appointments and to 
respond to their inquiries.

Employee of the Month:
Mr. Salman al-Qarni Inside KFMC

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 

Strengthening Loyalty in KFMC

 Job loyalty is the primary objective of institutions or companies in
 both governmental and private sectors to maintain the
 distinguished employees who are an additional, to raise the
 efficiency of the institutions services and its productivity. Job
 loyalty is defined as "the level of positive feeling generated by the
 employee towards his administrative organization and his
 commitment to its values and dedication to its goals and a
 .“permanent feeling of association and pride of affiliation to it
 The most prominent problems experienced by the institutions
 toward some employees are the late completion of the job tasks,
 poor productivity, the sharpness and toughness dealing with
 visitors, the continuous lateness and the repeated absence; all of
 the above considered to be indicators of poor morale and job
 loyalty. However, they need to deal with these crises differently
 from all the previous ones, especially in light of these current
 through the  ,2030  circumstances, and to achieve the vision of
 selection of qualified people, granting moral and material
 supports to those who are deserving them, and punish whoever
.6th  Article violate the provisions of the Code in accordance with

 Therefore, King Fahad Medical City is working significantly to
 promote fundamental values that contribute to deep “Job loyalty”
 in employee through management by providing an attractive
 environment based on acquiring employees with love, respect ,
 honor, and treating them as human and emotional beings, not as
 machines, and makes the employee feels that he/she is an
 important part of the system, in addition to strengthen the
  relationships within the facility between employee in a correct
 manner. As well as the education and the continuous training of
 the employee to develop his/her knowledge and skills, and
 empower him/her by granting powers equal to the size of his/her
 responsibilities. Furthermore, give him/her the sufficient tools to
 complete the works in a perfect way which reflected the work
  and reality positively. Thus, this is what King Fahd Medical City
 years ago, 14 has been seeking to since the launch of its activities
 and it also continues this approach to deepen this concept
.according to the latest methods and trends
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During the admission period of a brain-injured person,  the motor neurone 
complications that are associated with the injury are usually treated. Every 

patient is treated individually in a single session.

KFMC Honors Nursing Graduates

King Fahad Medical City represented by Executive 
Administration of Patient Experience seeks to activate the shift 
towards person-centered care as a key element of excellence 
in improving patient experience, which is one of the KFMC 
strategic objectives where person-centered care is central to 
the high-quality healthcare system and essential to providing 
safe, e�ective, e�cient, Fair health care, and timely provision.
The Planetree International Designation Program was created 
to recognize healthcare Providers around the world that have 
implemented person-centered care in a comprehensive 
manner. 
In a person-centered approach to healthcare, providers 
partner with healthcare consumers and their family members 
to identify and satisfy the full range of their needs and 
preferences.
In addition to improving the patient experience, these 
organizations also focus on supporting the professional and 

Planetree Designtion Visits KFMC
this Coming April

personal aspirations of their sta� members, who can more 
e�ectively meet the needs of those they are caring for if their 
own needs are being met.
Based on our goal of achieving the highest levels of health 
care, and continuing to enhance our services, a team of 
Planetree sta� will make an initial visit, which will implement a 
number of focus groups with patients, family members, sta�, 
medical sta�, A group of community members to assess 
patients' experiences and achieve patients ‘excellence.
Planetree initial Assessment visit” which will be held on April 
1st  to 11th , 2018.

We appreciate your valuable support and dedication in 
preparation and readiness of King Fahad Medical City for the 
recognition of Planetree International for healthcare facilities, 
which o�cially recognizes excellence in Person-Centered Care 
and Patient Experience.

The Executive Administration of Nursing A�airs at KFMC 
honored the nursing intern graduates class February 
2018 in a festive ceremony which included graduates and 
their parents along with the training sta� from Nursing 
A�airs Department in KFMC main auditorium.
KFMC emphasizes that training is the main toolwhich 

acquire the individual with skills to provide e�ective and 
productive levels. It also assumes the responsibility of 
academic education, training and developing the 
workforce to raise their employment level of and to �ll the 
needs of  working competencies in various �elds and at 
all levels: medical, technical and nursing.



 Employee of the Month

Drinking plenty of coffee, tea, and energy drinks will not 
improve your performance. However, it will  increase the 

consumption of caffeine since it increase your stress ,panic 
attacks as well as depriving you from rest at bedtime.
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Mr. Salman al-Qarni: When the  bestowal of earth is mixed with 
harshness of the mountains .. We shall grant a "security man" .

An Experience that  Becomes Everything 
Mr. Salman's journey began when he decided to take a temporary 
job while he was studying computer diploma as a security officer. 
This experience  has been turned to became the center of his 
career. He worked at Azizia Panda  retail company in Riyadh 
during the period of 1421AH – 1423 AH, as a security officer, then 
was promoted  as  a receptionist in human resources department. 
After that, he was appointed to interview staff cashiers and security 
officers in the Head Office.

First challenges
In the meantime, in the glow of his successes during his first 
practical experiences, his mother's health condition deteriorated 
–May Allah rest her soul . Therefore, he made his first sacrifice by 
leaving Riyadh, which embraced the most beautiful practical 
successes and  decided to return to his hometown to look after his 
mother during the period of her illness, without even thinking that 
he is jobless throughout that period.

New Beginning
Two months following the death of his mother, Mr. Salman joined a 
military course that was announced by the General Directorate of 
Prisons at the Ministry of the Interior to graduate as private. His 
security talents were greatly manifested in this course, which 

urged the relevant officials to hand him the insignia of 
non-commissioned officer that he passed while he was the 
commander of the platoon, declaring for himself a new 
beginning that will not be less glamorous than its predeces-
sor.

More Challenges
Two months after he passed the course and graduated with 
private rank ,with regret Mr. Salman received the news of his 
father death and after a consultation with his older brother, he 
decided to sacrifice again and resign from the military sector  
and to look for  a civilian job to be able to look after his only 
sister who is suffering from the death of her parents.

Renewed Hope
After Mr. Salman left the military life, and while he was search-
ing for a civilian job, he noticed that there are some job 
vacancies at King Fahad Medical City in his beloved field. He 
applied to occupy one of these jobs. Then, he was returned to 
practice his favorite career after he was accepted at King 
Fahad Medical City as a "security officer" in 1426AH. The 
sense of the military and security were quickly manifested in 
his personality as he was nominated to occupy the position of 
“assistant security supervisor” after three months of joining 
KFMC. He assumed his new position for a year before he was 
promoted to "security supervisor" position. After the launch of 
the Traffic department in KFMC in 1427 AH, he was assigned 
to work as a "traffic supervisor" for a year and a half and then 
he was given the fourth badge as a "chief supervisor" accord-
ing to the classification of KFMC, until he was finally promoted 
to Head of Patrols unit position of for more than five years.

Unforgettable Situation
Among the most prominent situations which Mr. Salman dealt 
with after he joined the Security department at KFMC is the 
explosion of a gas pipe behind a residential area in 1424 AH 
during one of his security shifts at the beginning of his working 
period in KFMC. This explosion significantly and horribly 
cracked and destructed the asphalt crust in front of his sight, 
which made him think at that time that what is happening is a 
natural disaster. The accident has been reported and transact-

ed by him with appropriate method and procedures. He 
also called the competent security personnel of civil 
defense intensively, especially that the available time to 
deal with this situation is very limited. According to the 
statement of one of the officers specialized in control of 
poisons, chemicals pop-ups and gases that if there was a 
delay of a few minutes, the impacts of this explosion will 
affected Sulaymaniyah district – where KFMC located.
 

An expert Eye 
After Mr. Salman became veteran in building security 
teamwork, he believes that the most complicated task of 
the security men is the existence of some society 
segments, who have a wrong impression and concept 
toward the security man and his importance and they do 
not grant him the necessary seriousness in the official 
dealing. Therefore, Mr. Salman provides a special advice 
to the new employees in the Security department to keep 
in their minds how important to be role models during 
their work since they are in the forefront and they 
represent the first impression of any institution they work 
in.  Furthermore, they should  handle all the possible 
pressures while dealing with the public, respect their 
profession, always trust themselves and appreciate their 
value first to be appreciated by others. Mr. Salman always 
advice the security men not to consider other experienc-
es, and to open the field of experience permanently and 
significantly in their practical life, and try to provide 
something indispensable. 

Perfect Conclusion
King Fahad Medical City has a great and large entity and 
the cooperation of its cadres is one of the most important 
secrets in providing the highest levels of services, in 
order to acquire the satisfaction of its patients and 
outpatients. By  supporting and respecting its security 
systems, we will get the maximum benefit from all  provid-
ed services.

INSIDE KFMC



Eating fish, nuts, seeds, fruits (berries, avocados and oranges), 
popcorn, and dark chocolate stimulate your memory performance. 
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Dr. Mahmoud Al-Yamany
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Newborns
Marriage زواج

Marriage of Abdulrahman AlMutairi
Our colleague Nada AlKhunain

from  Medical Imaging Administration got 
married. On this occasion Madinati family 
would liketo express its warmest wishes 

for a happy family life.

عقد قران
ندى الخنين

تم عقد قران الزميله ندى الخنين 
من إدارة التصوير الطبي.

أسرة نشرة مدينتي تتمنى لها 
حياه سعيده.

VARIETIES

Our Colleague, Muhannad AlFakhri from Family 
Medicine and Employee Health Department is a 
proud father of a baby
girl named Jana

نبارك للزميل مهند الفاخري، من قسم طب 
ا�سرة و صحط الموظفين، بقدوم مولودته علياء 

جعلها ا� من مواليد السعاده.

Our Colleague Faisal AlAnazi  from Anesthesiolo-
gy and Operating Rooms Administration is a 
proud father of a baby
girl named Saud

نبارك للزميل فيصل العنزي ، من إدارة التخدير و 
العمليات ، بقدوم مولودته جنى جعلها ا� من 

مواليد السعاده.

Our Colleague, Nurah AlAmoudi from Women 
Specialized Hospital Administration is a proud 
mother of a baby
girl  named Sara

نبارك للزميله نورة العمودي، من إدارة مستشفى 
النساء التخصصي ، بقدوم مولودتها ساره جعلها 

ا� من مواليد السعاده.



تناول ا�سماك، والمكسرات، والبذور،و الفاكهة ( التوت، ا�فوكادو، البرتقال) والفشار، 
والشوكوالتة الداكنة يعمل على تحفيز أداء الذاكرة لديك
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Participate with us in

“Madinati competition” 
to win valuable prizes 

 madinati1@kfmc.med.sa شارك معنا وأرسل إجابتك على

*The winner of Madinati competition previous issue is
الفائزة في مسابقة نشرة مدينتي العدد السابق:  

 Zee Noblefranca Sanchez

In which issue of Madinati
Newsletter the “celebration of the 

87th National Day of
the Kingdom of Saudi Arabi” article 

was published?
Participate with us and send your answer 

to madinati1@kfmc.med.sa 

شاركو معنا لفرصة الفوز بجوائز قيمة في مسابقة

 " مسابقة نشرة مدينتي " 

في أي عدد من نشرة مدينتي
تم نشر خبر االحتفال بذكرى اليوم 

الوطني ال87؟

Our Colleague, Ali Mfarrij from Nursing Education 
Administration is a proud father of a baby
boy  named Hashem .
نبارك للزميل علي بن مفرج، من إدارة تدريب  

التمريض ،بقدوم مولوده هاشم جعله ا� 
من مواليد السعاده.

Our Colleague, Mubarak Alqahtani from 
Anesthesiology and Operating Rooms Adminis-
tration is a proud father of a baby
boy  named Saud .

نبارك للزميل مبارك قحطاني، من إدارة 
التخدير و العمليات، بقدوم  مولوده سعود 

جعله ا� من مواليد السعاده.

Our Colleague, Khadija AlBehabeb from Public 
Relation & Corporate Communication Adminis-
tration is a proud Mother of a baby
boy named  nawaf

نبارك للزميله خديجة ال حبيب ، من إدارة العالقات العامه و 
التصال المؤسسي ، بقدوم  مولودها نواف جعله ا� من 

مواليد السعاده.



موظف العدد

شربك للقهوة والشاي بكثرة ومشروبات الطاقة لن يحسن من 
أدائك بل يؤدي استهالك الكافيين بكثرة لتضاعف توترك و إصابتك 

بنوبات الذعر كما سيحرمك الراحة وقت النوم

٣

أ.سلمان القرني: تحدي الحياه يصنع شخصية رجل ا�من.

االســتاذ/  الطبيــة  فهــد  الملــك  بمدينــة  الدوريــات  شــعبة  مديــر  نشــأ 
ســلمان بــن محمــد القرنــي بمنطقــة زراعيــة فــي بيئــة جبليــة ممــا غــرس 
فــي نفســه الحــس ا�منــي الــذي اصبــح الحقــًا محــور حياتــه العمليــة، و بــدأ 
مســيرته الطامحــة معلنــًا حالــة االســتنفار أمــام كل مــا يواجهــه مــن 

عراقيل و تحديات..

تجربة.. أصبحت كل شي..!
بــدأت رحلــة أ.ســلمان عندمــا قــرر خــوض تجربــة العمــل بوظيفــة مؤقتــه 
التجربــة  تلــك  امــن  كمراقــب  اÃلــي  الحاســب  لدبلــوم  دراســته  أثنــاء 
ــركة  ــي ش ــل ف ــة، و عم ــه العملي ــور حيات ــى مح ــت ال ــي تحول ــه الت المؤقت
بنــده العزيزيــة بالريــاض خــالل الفتــرة 1421هـ1423-هـــ، بعــد ذلــك قــص 
إلــى  شــريط بدايــة مســيرته الحافلــة فيهــا كمراقــب أمــن ثــم ترقــى 
موظــف اســتقبال فــي المــوارد البشــرية، ثــم تــم تعيينــه Æجــراء المقابــالت 

الشخصية لموظفين الكاشير و ا�من في االدارة العامة.

أول التحديات
ــه العمليــة تســوء  فــي تلــك االثنــاء، و فــي وهــج نجاحاتــه خــالل أول تجارب
حالــة والدتــه –رحمهــا ا�- فقــدم أول تضحياتــه بترك مدينــة الرياض التي 
لرعايــة  رأســه  لمســقط  والعــودة  العمليــة  نجاحاتــه  أجمــل  احتضنــت 

والدته خالل فترة مرضها متناسيًا بقائه دون عمل طوال تلك الفترة.

بداية جديدة
وبعــد وفــاة و الدتــه رحمهــا ا� بشــهرين، التحــق أ.ســلمان بــدورة 
ــجون  ــة للس ــة العام ــل المديري ــن قب ــا م ــالن عنه ــم اÆع ــكرية ت عس
بــوزارة الداخليــة للتخــرج برتبــة جنــدي، و ســطعت مواهبــه ا�منيــة فــي 
ــط  ــارة ضاب ــليمه ش ــا لتس ــؤولين عنه ــا المس ــا دع ــدورة، مم ــذه ال ه
صــف واجتازهــا و هــو قائــداً لفصيلــه، معلنــا لنفســه بدايــة جديــدة لــن 

تقل تألقا عن سابقتها.

مزيد من التحديات
بعــد اجتيــازه للــدورة و التخــرج برتبــة جنــدي بشــهرين تلقــى أ.ســلمان 
بــكل اســى خبــر وفــاة والــده رحمــة ا� , و بعــد مشــاورته �خيــه ا�كبــر 
قــرر أن يضحــي مــرة أخــرى و قــدم االســتقالة مــن القطــاع العســكري و 
ــدة  ــه الوحي ــاء بأخت ــن االعتن ــن م ــة للتمك ــة مدني ــن وظيف ــث ع البح

المكلومة على والديها..

تجدد االمل
ــة  ــن وظيف ــه ع ــاء بحث ــكرية , و اثن ــاة العس ــلمان للحي ــرك أ. س ــد ت بع
مدنيــة علــم بوجــود شــواغر وظيفيــة بمدنيــة الملــك فهــد الطبيــة 
فــي المجــال المحبــب إليــه وتقــدم للحصــول علــى أحدهــا، فبشــر 
بعودتــه لممارســة مهنتــه المفضلــة بعــد قبولــه فــي مدينــة الملــك 
فهــد الطبيــة كـ"مراقــب أمــن" عــام 1426هـــ , و ســريعا مــا تجلــت 
البصمــات العســكرية و الحــس ا�منــي فــي شــخصيته و تــم ترشــيحه 
لمنصــب "مســاعد مشــرف أمــن" بعــد ثالثــة أشــهر مــن التحاقــه 
بالمدينــة الطبيــة، و باشــر عملــه بمنصبــه الجديــد لمــدة ســنة قبــل 
أن تتــم ترقيتــه لمنصــب "مشــرف أمــن"، و بعــد افتتــاح قســم المــرور 
مــرور"  كـ"مشــرف  إليــه   انتدابــه  تــم  1427هـــ  عــام  المدينــة  فــي 
لمــدة ســنة و نصــف ثــم قلــد الشــريط الرابــع كأول "كبيــر مشــرفين" 
حســب تصنيــف المدينــة، الــى أن تمــت ترقيتــه اخيــراً لمنصــب رئيــس 

شعبة الدوريات لمدة تجاوزت الخمس سنوات.

موقف ال ينسى
مــن ابــرز المواقــف التــي تعامــل معهــا أ.ســلمان بعــد التحاقــه فــي إدارة 
ا�مــن بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة هــو انفجــار أنبــوب غــاز خلــف أحــد 
المناطــق الســكنية عــام 1424هـ  أثناء احــد اســتالماته للوردية ا�منية 

فــي بداياتــه بالمدينــة، و أدى ذلــك االنفجــار إلــى تصــدع و تشــقق القشــرة 
اÆســفلتية أمــام مــرأى مــن عينيــه بشــكل كبيــر ومرعــب ممــا جعلــه 
و  اÆبــالغ  وتــم  طبيعيــة،  كارثــة  هــو  يحــدث  مــا  بــأن  وقتهــا  يظــن 
و  بالطريقــة  ذلــك  علــى  بنــاء  قبلــه  مــن  الموقــف  مــع  التعامــل 
مــن  المختصــة  ا�منيــة  الكــوادر  اســتدعاء  و  المالئمــة  اÆجــراءات 
ــل  ــاح للتعام ــت المت ــا أن الوق ــف خصوص ــكل مكث ــي بش ــاع المدن الدف
مــع هــذا الموقــف قصيــر جــداً، وحســب إفــادة أحــد الضبــاط المختصيــن 
فــي مكافحــة الســموم و الكيماويــات المنبثقــة والغــازات أن لــو كان 
ــار  ــذا االنفج ــات ه ــر انبعاث ــيطال تأثي ــدودة س ــق مع ــر لدقائ ــاك تأخي هن

حي السليمانية -الذي يحوي المدينة- بشكل كامل
.

عين الخبير
بعد تمرس أ.سلمان في بناء فرق العمل ا�منية، يرى أن أكثر ما يعقد 

مهام رجال ا�من هو وجود بعض شرائح في المجتمع تحمل في 
ذهنها انطباع و مفهوم خاطئ لرجل ا�من و أهميته و ال تعيره 
الجدية الالزمة في التعامل الرسمي، و يقدم وفقًا لذلك نصيحة 
خاصة للمستجدين في إدارة ا�من أن يضعوا في أذهانهم مدى 

أهمية أن يكونوا قدوات و أمثلة يحتذى بها أثناء قيامهم بعملهم 
�نهم في الواجهة و يمثلون االنطباع ا�ولي �ي منشأة يعملون بها و 

الحرص على احتمال كافة الضغوطات أثناء التعامل مع الجمهور، و 
احترام مهنتهم و أن يثقوا بأنقسهم دائمًا و أن يعرفوا مدى 

قيمتهم أوًال ليعرفها اÃخرون, و ينصح أيضًا بعدم ا�خذ بتجارب 
الغير دائما و فتح مجال التجربة بشكل دائم وكبير في الحياة 

العملية، و المحاولة في الوصول لتقديم شيء ال يمكن االستغناء 
عنه.

مسك الختام
كيــان مدينــة الملــك فهــد الطبيــة كيــان كبيــر و شــامخ وتكاتــف 
كوادرهــا هــو أحــد أهــم أســرار تقديمهــا العلــى مســتويات الخدمــة فــي 
الجميــع  بدعــم  و  مراجعيهــا  و  زوارهــا  رضــا  علــى  الحصــول  ســبيل 
�نظمتهــا ا�منيــة و احترامهــا نصــل لالســتفادة القصــوى مــن كافــة 

الخدمات المقدمة فيها.

اعتماد بالنتري يزور مدينة الملك فهد
 الطبية أبريل المقبل

مزايا
 التحول

 في القطاع
 الصحي



التنويم للمصاب دماغيًا، يتم عالج المضاعفات العصبية الحركية المصاحبة 
ل×صابة، كل مصاب على حدة و في جلسة منفردة.

٢

التنفيذيــة  بــاÆدارة  ممثلــة  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة  تســعى 
الرعايــة  التحــول نحــو  للتكامــل وتحقيــق رضــا المرضــى لتفعيــل 
المرتكــزة علــى المريــض كعامــل أساســي للتميــز فــي تحســين 
ــة المريــض والــذي يعتبــر احــد االهــداف االســتراتيجية للمدينــة  تجرب
ــد  ــا تع ــودة، كم ــة الج ــة عالي ــة الصحي ــام الرعاي ــور نظ ــة و مح الطبي
الرعايــة المرتكــزة علــى المريــض مــن ا�ساســيات الالزمــة لتقديــم 
الفاعليــة  و  باÃمــان  تتســم  الــالزم  الوقــت  فــي  صحيــة  رعايــة 

والمساواة .
ــدف  ــري به ــة بالنت ــن منظم ــي م ــاد الدول ــج االعتم ــاء برنام ــم إنش ت
ــة  ــق الرعاي ــون بتطبي ــن يقوم ــة الذي ــة الصحي ــي الرعاي ــاد مقدم اعتم
المرتكــزة علــى المريــض بشــكل شــامل. حيــث يشــارك مقدمــي 
ــي  ــرهم ف ــراد أس ــة وأف ــي الرعاي ــع متلق ــة م ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــد وتلبيــة مجموعــة كاملــة مــن احتياجاتهــم ورغباتهــم فــي  تحدي

إطار برنامج الرعاية الصحية التي محورها المريض.
باÆضافــة إلــى تحســين تجربــة المريــض، تركــز هــذه المنظمــات أيًضــا 

اعتماد بالنتري يزور مدينة الملك فهد
 الطبية أبريل المقبل

الذيــن  لموظفيهــا  والشــخصية  المهنيــة  الطموحــات  دعــم  علــى 
يمكنهــم تلبيــة احتياجــات المرضــى الذيــن يقومــون برعايتهــم بشــكل 

أكثر فعالية إذا تمت تلبية احتياجاتهم الخاصة.
ــة،  ــة الصحي ــتويات الرعاي ــى مس ــق أعل ــي تحقي ــا ف ــن هدفن ــا م و انطالق
ــن  ــة م ــيقوم نخب ــم، س ــة لك ــات المقدم ــز الخدم ــي تعزي ــتمرارنا ف واس
موظفي منظمة بالنتري   Planetreeبزيارة أولية تشــمل عقد عدد من 
أفــراد  او  المرضــى،  مــع  التركيــز)  (مجموعــات  النقــاش  جلســات 
عائالتهــم، والموظفيــن، والطاقــم الطبــي، باÆضافــة إلــى عــدد مــن أفــراد 

المجتمع لتقييم تجارب المرضى وتحقيق التميز.
سوف يكون موعد زيارة اعتماد بالنتري العالمي في  الموافق  ١٥/٠٧/١٤٣٩

هـ وحتى ٢٥/٠٧/١٤٣٩ هـ. 

نقــدر تعاونكــم وتفانيكــم الكريميــن فــي تحضيــر مدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة للحصــول علــى اعتمــاد بالنتــري الدولــي للمنشــآت الصحيــة 
ــة  ــق الرعاي ــض وتطبي ــة المري ــي تجرب ــز ف ــمًيا بالتمي ــرف رس ــذي يعت وال

المرتكزة على المريض.

كرمـت ااÆداره التنفيذيـة لشـؤون التمريـض بمدينـة الملـك فهـد 
الطبيـــة خريجــي طـــالب و طالبــات إمتيـــاز التمريــض دفعـــة فبرايــر
٢٠١٨ ، فــي حفـــل بهيــج ضـــم الخريجيــن و أوليــاء أمورهــم مــع 
طاقــم التدريــب مــن شــئون التمريــض فــي قاعــة االحتفــاالت 

الكبرى بالمدينة الطبية.

وتؤكـــد مدينــة الملــك فهــد الطبيـــة أن التدريـــب هـــو ا�داة الرئيســـية 
التـــي تكســـب الفـــرد المهـــارات لتقديـــم مســـتويات فاعلـــة ومثمـرة، 
كمـــا أنهـــا أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـئولية التعليـــم ا�كاديمــــي 
وتدريــــب وتطويــــر القــــوى العاملــــة لالرتقــاء بمســــتواهم الوظيفــي 
وســــد االحتياجــات مــــن الكفــاءات العاملــة فــــي مختلــف المجــاالت 

وعلــى جميــع المســتويات: الطبية , الفنية, التمريضية.:

تكريم خريجي التمريض



 

 

٤ ٣ ٢

و االتصال المؤسسي

أطلقــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة ممثلــة بصنــدوق االيــرادات 
المالية الذاتية خدمة العيادات الطبية الخاصة تحت اشراف نخبة

 من ا�طباء االستشاريين بالمدينة الطبية .

وقال مدير إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي بسام 
البريكان بأن فكرة العيادات الخاصة في مدينة الملك فهد الطبية 
تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 

في القطاع الصحي بهدف رفع كفاءة مستوى الخدمات الطبية 
المقدمة وإتاحه الفرصة �كبر شريحة ممكنة من المواطنين 

والمقيمين لالستفادة القصوى من الرعاية الصحية المقدمة في 
مختلف التخصصات ، ولما تتميز به مدينة الملك فهد الطبية من 

وجود كفاءات طبية مؤهلة ومدربة ، فضًال عن توفر ا�جهزة 
الطبية الحديثة.

إطالق  خدمات 
العيادات الطبية 

الخاصة لـ ٢٢ 
تخصص صحي 

تعزيز الوالء في فهد الطبية

أسرة التحرير 

بقطاعيهــا  الشــركات  أو  للمؤسســات  رئيــس  هــدف  هــو  الوظيفــي،  الــوالء 
التــي تجعــل  االمزايــا  الموظفيــن أصحــاب  للحفــاظ علــى  الخــاص  و  الحكومــي 
منهــم إضافــة لرفــع كفــاءة خدمــات المؤسســة و إنتاجيتهــا، حيــث يعــّرف الــوالء 
الوظيفــي بأنــه "مســتوى الشــعور اÆيجابــي المتولــد عنــد الموظــف إزاء منظمتــه 
اÆداريــة وااللتــزام بقيمهــا واÆخــالص �هدافهــا والشــعور الدائــم باالرتبــاط معهــا 

واالفتخار باالنتماء إليها".
ــن  ــض الموظفي ــى بع ــات عل ــا المؤسس ــي منه ــي تعان ــكاالت الت ــرز اÆش ــن أب إن م
هوالتأخــر فــي إنجــاز المهمــات الوظيفيــة، و ضعــف اÆنتاجيــة، والتعامــل الحــاد 
كلهــا  هــذه  المتكــرر،  والغيــاب  المســتمر،  والتأخــر  المراجعيــن،  مــع  والجــاف 
ــة  ــان معالج ــا يحتم ــي ، وهم ــوالء الوظيف ــة وال ــروح المعنوي ــف ال ــرات لضع مؤش
ــي  ــًا ف ــابقة، خصوص ــات الس ــع المعالج ــن جمي ــف ع ــكل مختل ــات بش ــذه ا�زم ه
خــالل  مــن  وذلــك   ،2030 رؤيــة  ولتحقيــق  الراهنــة،  الظــروف  هــذه  ظــل 
اختيــار ا�كفــاء، ومنــح الدعــم المعنــوي والمــادي للمســتحق، وإيقــاع العقوبــة فــي 

حق من يخالف ا�حكام .

ــم  ــز قي ــى تعزي ــرة عل ــورة كبي ــل بص ــة تعم ــد الطبي ــك فه ــة المل ــإن مدين ــذا ف ل
أساســية تســاهم فــي تعميــق "الــوالء الوظيفــي" عنــد الموظــف مــن خــالل اÆدارة، 
بتوفيــر بيئــة جاذبــة مبنيــة علــى كســب الموظفيــن بالحــب والــود واالحتــرام 
العالــي، و التعامــل معهــم علــى أنهــم  ليســوا آالت جامــدة، وإشــعار الموظــف بأنــه 
جــزء وعنصــر مهــم مــن المنظومــة، وتعزيــز العالقــات داخــل المنشــأة بيــن 
ــف  ــتمر للموظ ــب المس ــم والتدري ــة للتعلي ــي، باÆضاف ــكل صح ــن بش الموظفي
مــن أجــل تنميــة معارفــه ومهاراتــه، وتمكينــه مــن خــالل منحــه صالحيــات 
مســاوية لحجــم مســؤولياته، ومنحــه ا�دوات الكافيــة �جــل إكمــال ا�عمــال 
ــه  ــعى ل ــا تس ــذا م ــه، و ه ــل و واقع ــى العم ــًا عل ــس إيجابي ــه ينعك ــل وج ــى أفض عل
 14 قبــل  نشــاطها  انطــالق  منــذ  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة 
عامــًا، و تســتمر علــى هــذا النهــج لتعميــق هــذا المفهــوم وفــق أحــدث ا�ســاليب و 

االتجاهات.

نجحــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة فــي توطيــن قــراءة نتائــج 
تحليــل "اÆكــزوم التسلســلي اÆكلينيكــي" داخــل مختبرهــا عــن 
ا�مــراض الوراثيــة، والحصــول علــى اعتمــاد الجمعيــة ا�مريكيــة 
لعلم ا�مراض (CAP)حيث أن هذا التحليل يعتبر مازال حديثًا عالميًا.
الطبيــة  فهــد  الملــك  لمدينــة  التنفيــذي  المديرالعــام  وأكــد 
د.محمــود اليمانــي، تطبيــق اســتراتيجية عليــا حــول خدمــات 
علــى  واالســتناد  للمواطنيــن،  التخصصيــة  الصحيــة  الرعايــة 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــيرا ف ــى، مش ــالمة للمرض ــودة والس ــر الج معايي
ســعي المدينــة الطبيــة للحصــول علــى االعتمــادات الدوليــة فــي 
انجازاتهــا لتطويــر  إلــى رصيــد  ، والتــي تضــاف  المجــال الصحــي 
ــة  ــة الطبي ــرص المدين ــى ح ــي إل ــت اليمان ــة. ولف ــة الصحي الخدم
علــى كفــاءة وجــودة أداء الخدمــات التخصصيــة التــي تقدمهــا، 
وتدريــب وتأهيــل الــكارد الصحــي والعامليــن بهــا مــن خــالل تبنــى 

مفهوم تحسين ا�داء.
مــن جهتــه، قــال مديــر علــم ا�مــراض والمختبــرات الطبيــة فــي 
: "عملنــا فــي  الطبيــة د. موســى فقيــه  الملــك فهــد  مدينــة 
المشــروع منذ بداية ٢٠١٦ سعيًا في تخفيض تكلفة التحليل الذي 
كان يرســل Æحــدى الــدول ا�وربيــة وكذلــك علــى توطينــه داخــل 
المختبــرات  مــع  وتعاقدنــا  الطبيــة،  المدينــة  فــي  المختبــر 
أجهــزة  الســتخدام  التحليــل  بهــذا  تقــوم  التــي  المتخصصــة 
المختبــر فقــط وعمــل االختبــار المعملــي بــدون قــراءة النتائــج، 

فهد الطبية توّطن تحليل "ا²كزوم التسلسلي"  عن 
 CAP ا�مراض الوراثية  باعتراف

ــات  ــة مكون ــن بقي ــض ع ــووي للمري ــض الن ــل الحم ــث يفص بحي
الــدم، ثــم يتــم عمــل تحليــل اÆكــزوم التسلســلي، بينمــا تتــم 

قراءة نتائج التحاليل داخل المدينة الطبية، 
 

ــخيص  ــي تش ــتخدم ف ــي يس ــل وراث ــو تحلي ــل ه ــاف:" التحلي وأض
االعتــالالت الوراثيــة، والموجــودة بكثــرة فــي المملكــة نتيجــة 
لــزواج ا�قــارب، ممــا قــد يســبب تــوارث طفــرات جينيــة �حــد 
ــر  ــة �كث ــرات وراثي ــدة طف ــوء ع ــررأو نش ــكل متك ــراض بش ا�م

من جين في المريض ذاته. 

ــأن  ــّمان، ب ــار س ــروع د.من ــرة المش ــت ومدي ــا، أوضح ــن جهته م
التحاليــل داخــل المدينــة الطبيــة توفــر الكلفــة  قــراءة هــذه 
بنحــو ٦٠% لــكل عينة مرســلة، مشــيرة إلى أن المختبر ســيعمل 
علــى تطبيــق كامــل لهــذه التقنيــة مــن حيــث فحــص ا�جهــزة 

إضافة إلى قراءة العينات، واالستغناء عن إرسالها خارجيا. 
التحليــل يســهم فــي تجنــب والدات  أن هــذا  وبينــت ســمان، 
المجهــري،  التلقيــح  خــالل  ومــن  فمثــًال  ومعتلــة،  مشــوهة 
ــل  ــص كام ــد فح ــليمة، بع ــف الس ــار النط ــكان اختي ــح باÆم أصب
ــن أي  ــا م ــن خلوه ــد م ــم والتأك ــارج الرح ــة خ ــات الملقح البويض
طفــرة جينيــة تــم التعــرف علــى وجودهــا مســبقًا مــن خــالل 
تحليــل اÆكــزوم التسلســلي للوالديــن الذيــن ســبق لهمــا إنجــاب 

أجنة معتلة وراثيا. 
  

وأشــار البريــكان إلــى أن العيــادات الخاصــة تعنــى بتقديــم الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــات الخاص ــي الخدم ــي ولطالب ــن الطب ــق التأمي ــي وثائ ــة، لحامل المتخصص
بحيــث تمكــن المرضــى مــن الحصــول علــى الخدمــة العالجيــة ، مؤكــداً أنهــا 
عاليــة  وعالجيــة  تشــخيصية  خدمــات  توفيــر  فــي  بدورهــا  ستســهم 
وأرقــى  المتطــورة  التقنيــة  الوســائل  أحــدث  خــالل  مــن  المســتوى 

التجهيزات الطبية عن طريق 

كفاءات طبية من االستشاريين والمتخصصين. 
وبيــن أنــه ســيتم اســتقبال المرضــى والمراجعيــن مــن ا�حــد الــى الخميــس 
ــم  ــث ت ــة ، حي ــة متنوع ــات طبي ــن اختصاص ــائية ضم ــرة المس ــالل الفت خ
الخارجيــة لتشــمل عيــادات  العيــادات  الــدور ا�ول فــي مبنــى  تخصيــص 
ا�سنان - القلب - الصدرية - اضطرابات النوم - الباطنة – الجهاز الهضمي 

– الكبــد - الروماتيــزم - أطفال - نســاء ووالدة – العقم والمســاعدة على االنجاب 
- الســكري والغــدد الصمــاء ، فيمــا يضــم الــدور الســادس عيــادات العظــام - 
الجراحة العامة - جراحة ا�ورام - جراحة المخ وا�عصاب – جراحة الثدي – جراحة القلب 

– جراحات البدانة - المسالك البولية - ا�نف وا�ذن والحنجرة – أمراض الكلى .

وأفــاد البريــكان أن العيــادات الخارجيــة تتيــح خدمــة الرعايــة التخصصيــة للمؤمــن 
ــه  ــى أن ــيراً إل ــي ( VIP ) َو( A ) ، مش ــن فئت ــن م ــركات التأمي ــف ش ــي مختل ــم ف له
تــم تخصيــص رقمــًا مجانيــًا  ( 920023533 ) الســتقبال اتصــاالت الراغبيــن فــي 

حجز المواعيد والرد على استفساراتهم. 

موظف العدد
أ.سلمان القرني

مارس ٢٠١٨         العدد الثامن عشر 

من داخل المدينةفهد الطبية تكرم خريجي التمريض


