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The Minister of Health, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, revealed 
the increasing number of KFMC specialized services 
beneficiaries from 250.000 to 500.000 individuals over 
the past three years. 30.000 people were hospitalized 
during the last year. The beds increased from 1000 
1600- beds as KFMC become one of the largest 
medical centers in KSA, he added yesterday during 
2017  -  2016 KFMC Training Program Graduates 
Ceremony, in the presence of a number of Ministry of 
Health’s officials and health sector professionals. 
 
Al Rabiah added: "I am delighted to be here in this 
distinguished edifice which makes us feeling proud, 
where I extend my thanks to all its employees for this 
creativity and excellence. KFMC is a significantly 
growing facility over the past period. I would like also 
to extend my thanks to our colleagues in the Saudi 
Commission for Health Specialties for their efforts to 
upgrade the capacity and quality of health 
practitioners, and expand specialties while 
maintaining and improving quality. We are so proud of 
all health practitioners as they are the real wealth of 
this Country”.

Dr. Al Rabiah addressed graduates as saying: "We 
came here today to celebrate 356 graduates. I extend 
all my thanks and appreciation and congratulate you 
for your accomplishments, further we and our nation 
are so proud of you and your accomplishments.

On his part, Dr. Mahmoud Al Yamany, KFMC Chief 
Executive Officer, announced the establishment of 
KFMC Family Medicine Academy in partnership with 
the Saudi Commission for Health Specialties and the 
Royal College of Family Medicine in Ireland. The 
Academy would undertake the qualifying and 
development of high competencies and enhance 
training opportunities.

Al Yamany added: "KFMC seeks to raise the health care 
level through training and scholarship, as reflected in 
the adoption of local and international training 
programs and entering into partnerships and 
agreements to enable health practitioners to 
consolidate the quality of KFMC specialized health care 
services. 

Dr. Al Yamany highlighted KFMC increasing cooperation 
with international medical and educational centers, as 
well as universities and colleges specialized in the 
medical field since KFMC prioritizes its employees' 
development and qualifying. 

On his part, Osama Al-Shaya, Executive Director of 
Academic and Training Affairs, emphasized that 524 
students had graduated from scholarship programs in 
the specialists of residency and fellowship medicine, 
sub-specialties, nursing, pharmacy, etc. over the last ten 
years.

Dr. Al-Shaya talked about local programs as saying; 
there are 26 programs for resident physicians, 
-32fellowship programs of sub-specialties under the 
umbrella of the Saudi Commission for Health 
Specialties and 26 internal training programs. The 
number of graduates over the last two years reached 
256 resident physicians and 100 physicians under 
fellowship and sub-specialty programs.

He added "The number of MA graduates in the 
Executive Master of Healthcare Administration from the 
University of Minnesota in 2017/2016 was (26) 
graduates, by virtue of agreements we concluded with 
international institutions and universities. The number 
of health training programs’ graduates reached 317 
graduates in 41 programs in the specialties of pharmacy 
and nursing, and health diplomas such as Phlebotomy 
Program diploma, Central Sterile Services Department 
Program, neurophysiology, and other specialists. 

Minister of Health Honors 356 KFMC Graduates 
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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 

How to Overcome Procrastination & 
Delaying?
Delaying  tasks and  tending  to procrastinate them are problems 
that many  individuals suffer from across communities. 
Nonetheless, things may get to a more complicated  stages, 
when certain easily- performed tasks such as replying to an email 
are prioritized, whereas other  complex major tasks are delayed. 
Some people may believe that this phenomenon  occurs due to a 
time stress  or  being busy carrying  out  other  tasks.  However, 
the  fact  says that  the  cause  of  that  may be  due to  apathy and 
the avoidance of preforming  necessary tasks.

Furthermore, several factors  may help to overcome 
procrastination habit and the most important of  which is to 
encounter  the  negative  impacts of  laziness including planning 
your day by dividing the tasks to be accomplished with a specific 
time period  for  each task. Therefore, the  task  should be 
completed during the time you have set. Moreover, you should  
set  deadline- based goals; this step will beat your delaying  
completely  if  you  are  serious in committing it. Other influential 
contributors that  may  help  to get rid  of  delaying tasks is to 
remove what distract you from your working  space, since  the  
busy  working environment  is often disperses your ideas. Thus, 
it may increase the procrastination . Therefore, you  have  to 
create a working environment free from any distractions. 

Finally, how would you feel when you have done such task?
When we follow the previous strategy while  preforming  any task  
that we may delay, and  draw  to ourselves a  beautiful mental 
image of the benefits that we will get when  we accomplished  
this task , this method will help us to get out of the state of  
ineffectiveness that we sometimes find ourselves stuck in it. For 
instance, if there is a phone  call  you  are  trying  to  delay or a 
message  you  postpone writing  it, thus you should stimulate  
your mind  by visualizing your  self – satisfaction after 
accomplishing this task, and also visualize the satisfaction of the 
concerned party when he/she  gets what he needs from you.
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Initiatives to Develop Health Service and
Improve Patient Experience 



NEWS and VIEWS

King Fahad Medical City held a 
monthly staff meeting at the main 
auditorium in 4th March 2018 with 
the attendance of the Chief 
Executive Officer Dr. Mahmoud Al 
Yamany and a number of KFMC 
leaders. The meeting discussed the 
health transformation in the 
second health cluster, which 
represents one of the 2020 
initiatives in order to deliver the 
most comprehensive and cohesive 
health services for all population 
groups.

Dr. Mahmoud Al Yamany, CEO of King Fahad 
Medical City (KFMC), has launched the Patient 
Experience Award “Mobadarah” (Initiative), 
which aims at adopting and supporting creative 
initiatives and spreading the culture of societal 
participation through launching an internal 
initiative that urge all employees of the medical 
city to put forward ideas and proposals, which 
serve the health service.

Dr. Al Yamany expressed happiness for the 
launch of this initiative, which is compatible with 
KFMC plans to build a health society, in which 
the modern technologies are associated with the 

Dr. Al Yamany Meets 
With all Employees

medical cadres to provide a health service that is 
tangibly reflected on the patients.

For his part, Dr. Ali Asiri, Executive Director of 
Patient Experience, said that the Patient Experience 
Award aims at honoring initiatives that have 
contributed to improving the patient experience in 
KFMC and achieved positive results, which have 
greatly helped to satisfy patients and their families 
and improve their experience in the health service 
provided.

The award included 10 initiatives as follows: One 
stop shop clinic, Women's Support Group 

TAJROBATI, Electronic Medical Refill Requests 
Toward Excellence in Patient Experience, 
Enhancing Nurse-Sitter Holistic Relationship, 
NIDCAP Nursery Certification Program, Child 
Friendly Hospital Environment, Cancer Female 
Oasis, Quite Talk, Tahoor, and Cognitive 
Group Therapy.

The initiative is meant to provide a direct 
specialist service through putting forward 
scientific projects and ideas that are applied in 
reality through the efforts of KFMC staff, 
including concerned individuals, experts and 
supporters.

Minister of Health Honors 356 KFMC Graduates 
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In most cases, stuttering disorder affects the person's daily tasks, but the 
extent of its effect depends on the reaction of the person who is suffering  

from stuttering , the reaction of others and the people around him 

Initiatives to Develop Health Service and Improve Patient Experience



 Employee of the Month
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The guest of this edition, the creative and inspiring 
designer, Edgardo, was born and raised in the suburbs 
of Manila City, Philippines. He left his mark on the 
development of KFMC’s administrations by virtue of his 
own magic works and designs, in addition to his 
sophisticated dealing with all his colleagues and 
coworkers in our great edifice.
 
Journey of Change
Since our guest have had a great passion for creativity 
and arts, he joined the College of Fine Arts and majored 
in advertising. He was also a member of a music band 
at his university while he was studying.
During study, Edgardo and six of his colleagues full with 
youth energy decided to have a memorable experience 

of traveling to a coastal village about 8 hours away from their city, 
despite lacking the necessary monies or supplies. They were 
hitchhiking vehicles in the way until they arrived to their destination 
where they were hunger and cold most of the time, and they even 
begged for food and water. No one cared about them which made 
them to return to their homeland with the same strenuous way. 
Despite this experience marked joyful and beautiful moments in 
Edgardo’s memory, it significantly influenced his personality and 
instilled a deep sense of wisdom to be modest in dealing with and 
taking care of people, even if they are strangers.

Behind every great man is a “Family”
Edgardo believes that the family is the most important aspect in the 
life of every human. He considers his family, consisting of his wife 
Jenifer, son Lucian, and daughter Neomi, as the dearest beloveds and 
the only source of his inspiration, power and wisdom. He spends 
most of his time with them after work, and they accompany him in his 
outings with friends.

Career 
Edgardo develops his skills continuously and recommends 
the same particularly for those taking their first steps in a 
career. He advises them to acquire the knowledge facilitating 
the development of their performance, continue learning, 
engage with good people around them, and seek inspiration 
from their values and ideals.

Edgardo Experience in King Fahad Medical City
Edgardo considers the period he spent at King Fahad Medical 
City as the greatest accomplishment in his career as he has 
participated in the works of this great human edifice, 
contributed to define and communicate its vision and 
accomplishments, and overcame the accompanying 
pressure and sharp deadlines. He pointed out to such 
touching and motivating moments when he is appreciated by 

his colleagues or received memorial awards. 
Further, Edgardo’s knowledge was increasingly enhanced during this 
experience since he engaged with people of different cultures and religions, 
and shared experience with them. Edgardo considers his beloved ones and 
colleagues’ suffering during their experience and problems while he could 
not help them as the hardest challenges during this rich experience.  

After Retirement
There is nothing Edgardo would like after retirement more than to build a 
house in his own farm and plant it. He always thinks he will be a good 
farmer. 
Edgardo’s Last Words
Always be a good-hearted person to inspire others, and show faith, hope 
and love wherever you go to be showered by Allah’s mercy.
Three commandments make us better: 
1. Be nice and respectful person.
2. Listen before you talk.
3. Put yourself in the shoes of others before judging them.

Edgardo: My Family is the Source of My Inspiration

If you are suffering from one of the heart disease, we recommend you to 
continuously follow up with your physician and to know your risk factors to 

avoid them. 
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Marriage زواج
Marriage of Ninette Alvarez

Our colleague Ninette Alvarez 
from  King Salman Heart center got married. 
On this occasion Madinati family would like

to express its warmest wishes for a
happy family life.

عقد قران 
تم عقد قران الزميله نينيت 

الفارز من مركز الملك سلمان 
لطب وجراحة القلب.

أسرة نشرة مدينتي تتمنى لها 
حياه سعيده

VARIETIES

It is difficult to diagnose the pain because it differ from one person to 
another. Since it sometimes occurs without a known cause or after a long 

period of illness recovery. 
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Newborns

٤

يصعب تشخيص ا�لم الختالف الشعور به من شخص �خر. و �نه في بعض 
ا�حيان يحدث بدون سبب معروف أو بعد فترة طويلة من الشفاء بعد ا�صابة

Participate with us in

“Madinati competition” 
to win valuable prizes 

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

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

شاركو معنا لفرصة الفوز بجوائز قيمة في

 " مسابقة نشرة مدينتي " 

Our Colleagues, Murad Al Shehri from Faculty of 
Medicine, Educational Labs , is a proud father of a 
baby boy named Sultan

نبارك للزميل مراد الشهري ، من كلية الطب 
قسم المختبرات التعليميه ، بقدوم  مولوده 

سلطان جعله ا¯ من مواليد السعاده.

Our Colleagues, Abdullah Aljwiee from Medical 
laboratory , is a proud father of a baby boy 
named Rayan.

نبارك للزميل عبدا¯ الجويعي ، من 
المختبرات الطبية ، بقدوم  مولوده ريان 

جعله ا¯ من مواليد السعاده.

Our Colleagues, Mustafa AlRawashdeh , is a 
proud father of a baby boy named  Zain.

نبارك للزميل مصطفى الرواشدة، بقدوم  مولوده زين جعله 
ا¯ من مواليد السعاده.

في أي عدد من نشرة مدينتي شاركت مدينة الملك 
فهد الطبية في   معرض و مؤتمر صحة العرب ؟

In wich issue of Madinati KFCM 
Participate in the Arab Health 

Exhibition?



موظف العدد
٣

إذا كنِت مصابة بأحد أمراض القلب ننصحك بالمتابعة المستمرة مع 
طبيبك و معرفة عوامل الخطر لديك لتفاديها 

ــد و ترعــرع ضيــف  بيــن ضواحــي مدينــة مانيــال فــي الفلبيــن ول
هذا العدد المصمم الخالق والملهم "ادقاردو" , الذي كان له بصمة 
إبــرازه بمــا ينثــره مــن ســحره  فــي عمــل إدارات المدينــة و 
ــع  ــي م ــه الراق ــه و تعامل ــه و تصاميم ــا أعمال ــن ثناي ــاص بي الخ

جميع زمالئه و من يعمل معهم في صرحنا العمالق.. 

رحلة التغيير
ــون  ــي الفن ــغفه ف ــداع و ش ــاردوا باالب ــا ادق ــم ضيفن ــم نه بحك
التحــق فــي كليــة الفنــون الجميلــة و اختــار أن يكــون "ا�عــالن" 
هو تخصصه الدقيق, و كان أيضا عضواً في إحدى الفرق الموسيقية 

في جامعته إبان دراسته فيها.
 خــالل مرحلتــه الدراســية قــرر هــو و ســتة مــن زمالئــه الذيــن 
تتدفــق حيويــة الشــباب فــي دمائهــم بخــوض تجربــة غريبــة.. 
عــن  تبعــد  التــي  الســياحية  القــرى  إحــدى  الــى  الســفر  هــي 

مدينتهــم قرابــة الثمــان ســاعات رغــم عــدم امتالكهــم للمــال و ال المؤونــة 
ــرة  ــات الكبي ــتوقافهم للمركب ــوا يتنقلــون مــن خــالل اس الالزميــن لذلــك , فكان
المــارة فــي الطريــق و طلبهــم بــأن يقلوهــم معهــم الــى محطتهــم التاليــة حتــى 
ــعرون  ــا يش ــم فيه ــرات وجوده ــب فت ــي أغل ــوا ف ــي كان ــم الت ــى وجهته ــوا ال وصل
بالجــوع و البــرد، حتــى أنهــم اضطــروا للتوســل مــن أجــل الحصــول علــى وجبــة 
طعــام أو كــوب مــاء لكــن لــم يأبــه بهــم أحــد ممــا حــدا بهــم الــى أن يعــودوا الــى 
التجربــة  تلــك  أن  مــن  الرغــم  علــى  المضنيــة,  الطريقــة  بــذات  و  موطنهــم 
خلــدت ذكــرى لحظــات ممتعــة و جميلــة فــي ذاكــرة ادقــاردو, إال أنهــا أثــرت علــى 
ــون  ــي أن نك ــق ف ــة العم ــة بالغ ــه حكم ــرزت بداخل ــر و غ ــكل كبي ــخصيته بش ش

متواضعين مع الناس و أن نهتم لهم و إن كانوا غرباء عنا.

خلف كل رجل عظيم "أسرة" 
يــرى ادقــاردو أن ا�ســرة أهم شــي في حياة كل إنســان, فهو يعتبر أســرته المكونة 
ــدر  ــك و المص ــا يمل ــى م ــي أغل ــه نيوم ــيان و ابنت ــه لوس ــر و ابن ــه جينيف ــن زوجت م
الوحيــد الذي يســتمد منــه ا�لهام و القوة و الحكمة, وهــم من يقضي معهم جل 

أوقاته خارج عمله و يرافقونه في تنزهاته برفقة االصدقاء.

حياته العملية
يهتــم ادقــاردو فــي تطويــر مهاراتــه بشــكل مســتمر ويوصــي ذلــك بشــكل خــاص 
لمــن هــم فــي بدايــة تجربتهــم العمليــة و أن يغــذوا انفســهم بالمعلومــات التــي 
تســهم فــي تنميــة انتاجيتــه واالســتمرار فــي التعلــم، و ينصحهــم أيضــا باالنخــراط 

مع الناس الجيدين و الطيبين من حولهم واستيحاء القيم و المثل منهم..

تجربته في مدينة الملك فهد الطبية
ــر  ــي أكب ــة ه ــد الطبي ــك فه ــة المل ــي مدين ــا ف ــي قضاه ــرة الت ــاردو الفت ــر ادق يعتب
إنجازاتــه فــي مســيرته العمليــة بمشــاركته فــي أعمــال هــذا الصــرح ا�نســاني 
العملــي العظيــم وا�ســهام فــي خلــق و نقــل رؤيتــه و إنجازاتــه و التغلــب علــى 
و  المؤثــرة  اللحظــات  تلــك  و  الضيقــة  النهائيــة  مواعيــده  و  ذلــك  ضغوطــات 
المحفــزة لــه كثيــراً عندمــا يــرى التقديــر مــن زمالئــه أو حصولــه علــى الجوائــز 

التذكارية..
ناهيــك عــن توســع مداركــه أثنــاء هــذه التجربــة باختالطــه و اجتماعــه مــع انــاس 
ــارب،  ــاركتهم التج ــة و مش ــدات مختلف ــون معتق ــة و يحمل ــات متفرق ــن ثقاف م

ويصنــف ادقــاردو أن أصعــب التحديــات التــي واجهتــه خــالل هــذه التجربــة الثريــة فــي المدينــة عندمــا 
يــرى أحبــاءه و زمــالءه يعانــون خــالل تجاربهــم و مشــاكلهم و هــو غيــر قــادر علــى مــد يــوم العــون 

لهم..

ما بعد التقاعد
ليــس هنــاك مــن شــئ يرغــب اداقــاردو فــي فعلــه بعــد أن يتقاعــد مــن العمــل مســتقبال أكثــر مــن 
بنــاء منــزٍل فــي مزرعٍة خاصٍة به و اســرته و القيام على زراعتها, فهو يعتقد دائما ًبانه ســيصبح مزارعًا 

مزدهراً.

كلمة أخيرة الدقاردو
كــن طيــب القلــب دائمــًا تكــن مصــدر إلهــام لآلخريــن ؛ احمــل االيمــان وا�مــل والحــب أينمــا ذهبــت 

يحيطك ا¯ برحمته..
ثالثة وصايا تجعلنا افضل:

١- كن لطيًفا و محترمًا.
٢- إستمع قبل أن تتحدث.

٣- ضع نفسك مكان ا�خرين قبل اصدار االحكام عليهم.

ادقاردو: أسرتي.. هم مصدر "إلهامي"..!



٢

عقــدت مدينة الملــك فهد الطبية في ٢٠١٨/٣/٤  
فــي  الشــهري  الموظفيــن  عمــوم  اجتمــاع 
المديــر  بحضــور  الكبــرى  االحتفــاالت  قاعــة 
العــام التنفيــذي الدكتــور محمــود اليمانــي و 
عــدد مــن قياديــي المدينــة الطبيــة، و دار نقــاش 
فــي  الصحــي  التحــول  حــول  االجتمــاع  هــذا 
أحــد  يمثــل  الــذي  الثانــي  الصحــي  التجمــع 
مبــادرات  ٢٠٢٠ ســعيًا لتقديــم أفضــل الخدمــات 
لجميــع  والمتكاملــة  الشــاملة  الصحيــة 

الفئات السكانية

د.اليماني يجتمع
 بعموم الموظفين

في أغلب الحاالت، يؤثر اضطراب التأتأة على القيام بمهمات الشخص 
اليومية، ولكن مدى تأثيره يعتمد على ردة فعل الشخص المصاب بالتأتأة 

و ردة فعل ا�خرين و ا�شخاص من حوله

كــَرم المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة د. محمــود اليمانــي 
المبــادرات  ودعــم  بتبنــي  تعنــى  والتــي  "مبــادرة"  المرضــى  تجربــة  بجائــزة  الفائزيــن 
ــة  ــادرة داخلي ــالق مب ــالل إط ــن خ ــة م ــاركة المجتمعي ــة المش ــر ثقاف ــة ونش ا�بداعي
تحــث كافــة منســوبي المدينــة الطبيــة فــي تقديــم ا�فــكار والمقترحــات التــي تخــدم 

الجانب الصحي. 
وأعــرب د. اليمانــي عــن ســعادته بتكريــم هــذه المبــادرات والتــي تتماشــى مــع خطــط 
المدينــة الطبيــة لبنــاء مجتمــع صحــي ترتبــط فيــه التقنيــات الحديثــة بالكــوادر الطبيــة 

لتقديم خدمة صحية تظهر نتائجها بشكل ملموس على المرضى.  
مــن جهتــه، أوضــح الدكتــور علــي عســيري المديــر التنفيــذي للتكامــل وتحقيــق رضــا 
المرضــى، أن جائــزة تجربــة المرضــى " مبــادرة" تهــدف إلــى تكريــم المبــادرات التــي ســاهمت 
فــي تحســين تجربــة المرضــى فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة والتــي ظهــرت جليــا فــي 
تحقيــق نتائــج إيجابيــة ســاعدت إلــى حــد كبيــر فــي جلــب رضــا المريــض وذويــه وتحســين 

تجربته في الخدمة الصحية.   
وبيــن عســيري أن الجائــزة شــملت ١٠ مبــادرات كانــت علــى النحــو التالــي: عيــادة المحطــة 
الواحــدة، تجربتــي لجنــة دعــم المــرأة، إعــادة صــرف الــدواء إلكترونيــًا، تعزيــز العالقــة 
الشمولية بين التمريض والمرافق، برنامج NIDCAP   العتماد الحضانة، بيئة المستشفى 

الصديقة للطفل، واحة المرأة، وقت الهدوء، طهور، مجموعة العالج ا�دراكي. 
ــاريع  ــرح مش ــالل ط ــن خ ــرة م ــة مباش ــة تخصصي ــول لخدم ــى الوص ــادرة إل ــدف المب وته
ــوبي  ــات منس ــواعد وطاق ــطة س ــع بواس ــى أرض الواق ــا عل ــم تطبيقه ــة يت ــكار علمي وأف

المدينة من مهتمين وخبراء وداعمين. 

مبادرات لتطوير العمل الصحي
 وتحسين تجربة المرضى 



 

 

٤ ٣ ٢

و االتصال المؤسسي

كيف تتغلب على التسويف و التأجيل؟

أسرة التحرير 

تأجيــل ا�عمــال والميــل إلــى التســويف هــي مشــكلة يعانــي منهــا الكثيــر مــن 
ا�فــراد فــي كافــة المجتمعــات، و قــد تصــل ا�مــور إلــى مراحــل متقدمــة مــن ذلــك، 
بإعطــاء ا�ولويــة لمهــام بســيطة يمكــن أداؤهــا بســهولة فــي أي لحظــة، كالــرد 
علــى الرســائل الــواردة فــي البريــد ا�لكترونــي مثــًال، و إهمــال مهــام كبيــرة و 
معّقــدة و تأجيلهــا لوقــٍت الحــق، والبعــض يعــزو ذلــك إلــى شــعوره بضيــق الوقــت، 
ــون  ــد يك ــك ق ــبب ذل ــأن س ــول ب ــع يق ــن أن الواق ــي حي ــرى، ف ــور أخ ــغال بأم أو االنش

الالمبااله و تفادي تنفيذ ا�مور الضرورية.
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تســاعد فــي التغلــب علــى عــادة التســويف، 
ــيم  ــك بتقس ــط ليوم ــا التخطي ــل، و منه ــلبّية للتكاس ــار الس ــه ا�ث ــا مواج أهمه
ــى أن  ــة، عل ــكل مهم ــددة ل ــة مح ــدة زمني ــع م ــا، و وض ــوب إنجازه ــام المطل المه
تنهــي تلــك المهمــة خــالل الوقــت الــذي وضعتــه، با�ضافــة لذلــك، عليــك وضــع 
ســتقتل  الخطــوة  هــذه  فــإن  محــددة،  بمواعيــد  مرتبطــة  أهــداف  مجموعــة 
التأجيــل لديــك تمامــًا إذا كنــت جــاداً بااللتــزام بهــا، كمــا أن مــن ا�مــور المهمــة 
التــي تســاهم فــي التخلــص مــن التأجيــل، هــي إزالــة مــا يلهيــك عــن مســاحة 
العمــل الخاصــة بــك، فبيئــة العمــل المزدحمــة غالبــًا مــا تشــتت ا�فــكار وبالتالــي 
ــة  ــل خالي ــة عم ــق بيئ ــك أن تخل ــذا علي ــويف، و له ــة والتس ــى المماطل ــجع عل تش

من الملهيات و المشتتات. 
ختامًا، كيف ستشعر حين تنتهي من هذه المهمة؟

ــا،  ــاول تأجيله ــة نح ــع أي مهّم ــل م ــابقةعند التعام ــتراتيجية الس ــع ا�س ــن نتب حي
ونرســم �نفســنا صــورة ذهنّيــة جميلــة عــن المنافــع التــي ســنجنيها حيــن نفــرغ 
ــد  ــي نج ــة الت ــدم الفعالّي ــة ع ــن حال ــروج م ــة للخ ــذه الطريق ــاعدنا ه ــا، ستس منه
أنفســنا أحيانــًا عالقيــن فيهــا، فــإن كانــت هنالــك مكالمــة تتفــادى القيــام بهــا أو 
ــك  ــّور ذل ــق تص ــن طري ــك ع ــاعد ذهن ــك أن تس ــإّن علي ــا، ف ــل كتابته ــالة تؤّج رس
ــك  ــّور كذل ــة، وأن تتص ــن المهّم ــك م ــور انتهائ ــتحرزه ف ــذي س ــا ال ــعور بالرض الش
ــه  ــا يحتاج ــى م ــل عل ــن يحص ــّي حي ــر المعن ــرف ا�خ ــه الط ــى وج ــاح عل ــرة االرتي نظ

منك.

ابريل ٢٠١٨         العدد التاسع عشر 

كشــف وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة، عــن زيــادة عــدد 
المســتفيدين مــن الخدمــات التخصصيــة فــي مدينــة الملــك 
فهــد الطبيــة مــن ٢٥٠ ألــف إلــى ٥٠٠ ألــف شــخص خــالل الثــالث 
أعــوام الماضيــة، فيمــا تــم تنويم ٣٠ ألف شــخص خــالل العام 
الماضي، مشيراً إلى زيادة عدد ا�سرة من ١٠٠٠ سرير إلى ١٦٠٠ سرير 

لتصبح المدينة من أكبر الصروح الطبية في المملكة.  
ـ ٢٠١٧  جاء ذلك خالل حفل خريجي البرامج التدريبية لعامي ٢١٠٦ـ 
فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، بحضــور عــدد مــن مســئولي 
وزارة الصحــة وأهالــي الخريجيــن والمهتميــن فــي القطــاع 

الصحي. 
ــز  ــرح المتمي ــذا الص ــي ه ــون ف ــعيد أن أك ــة" س ــاف الربيع وأض
بــه  العامليــن  لــكل  فيــه  أتقــدم  والــذي  بــه،  نفتخــر  الــذي 
ــد  ــك فه ــة المل ــز، فمدين ــداع و التمي ــذا ا�ب ــى ه ــكر عل بالش
الطبيــة منشــأة تنمــو نمــواً كبيــراً خــالل الفتــرة الماضيــة، 
ــى  ــة عل ــات الصحي ــة التخصص ــي هيئ ــالء ف ــكر الزم ــا أش كم
وجــودة  قــدرات  لتطويــر  يقدمونهــا  التــي  جهودهــم 
مــع  التخصصــات  فــي  والتوســع  الصحييــن،  الممارســين 
المحافظــة علــى الجــودة وتحســينها، فجميــع الممارســين 
لهــذا  الحقيقيــة  الثــروة  كونهــم  بهــم،  نفتخــر  الصحييــن 

البلد".
ــن  ــرة للخريجي ــًة مباش ــق كلم ــور توفي ــي الدكت ــه معال ووج
والخريجــات قــال فيهــا:" جئنــا جميعــًا هنــا اليــوم لنحتفــل بـــ 
الشــكر  أقــول لهــم لكــم منــي كل  ٣٥٦ خريــج وخريجــة 
والتقديــر، وأهنئكــم علــى مــا تحصلتــم عليــه و أنجزتمــوه، 

فالوطن ونحن فخورون بكم وإنجازاتكم".  
 

مــن جانبــه، أشــار د. محمــود اليمانــي المديــر العــام التنفيــذي 
لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة إلــى إســتحداث أكاديميــة طــب 
الهيئــة  مــع  بالشــراكة  الطبيــة  المدينــة  فــي  ا�ســرة 
الملكيــة  والكليــة  الصحيــة  للتخصصــات  الســعودية 

وتطويــر  التأهيــل  مهــام  تتولــى  ا�ســرة،  لطــب  ا�يرلنديــة 
الكفاءات العالية، إضافة إلى زيادة فرص ومقاعد التدريب.     

وبيــن اليمانــي أن المدينــة الطبيــة تســعى لرفــع مســتوى الرعايــة 
ــر  ــذي يظه ــاث، وال ــب واالبتع ــري التدري ــالل عنص ــن خ ــة م الصحي
فــي تبنــي برامــج التدريــب المحليــة والعالميــة وعقــد الشــراكات 
واالتفاقيــات لتمكيــن الممارســين الصحييــن مــن المســاهمة 
فــي جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة التخصصيــة والتــي تقدمهــا 

مدينة الملك فهد الطبية. 
 وقــال د. اليمانــي، أن ازديــاد التعــاون مــع المدينــة الطبيــة مــن 
الجامعــات  إلــى  إضافــة  وتعليميــة،  طبيــة  عالميــة  مراكــز 
والكليــات المتخصصــة فــي المجــاالت الطبيــة وذلــك ليقينهــم 

بأن المدينة تضع تطوير وتأهيل العاملين من أولوياتها.  
ــئون  ــذي للش ــر التنفي ــايع المدي ــامة الش ــد د. أس ــه، أك ــن جهت م
ا�كاديميــة والتدريــب، تخريــج ٥٢٤ مبتعــث ومبتعثــة مــن برامج 
والزمالــة  ا�قامــة  لمرحلتــي  الطــب  تخصصــات  فــي  ا�بتعــاث 
الصيدلــة  و  التمريــض  إلــى  إضافــة  الدقيقــة،  والتخصصــات 

وغيرها من التخصصات خالل العشر سنوات الماضية .  
وعــن البرامــج المحليــة بيــن الشــايع، وجــود ٢٦ برنامــج لåطبــاء 
المقيميــن، و٣٢ برنامــج زمالــة تخصــص دقيــق تحــت مظلــة 
وإشــراف الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحية، إضافــة إلى ٢٦ 
برنامــج تدريبــي داخلــي ، بلــغ عــدد الخريجيــن خــالل العامييــن 
الماضيين ٢٥٦  طبيب مقيم و ١٠٠ طبيب لبرامج الزمالة والتخصص 

الدقيق.
وأضــاف " : بلــغ عــدد خريجــي حملــة ماجســتير ا�دارة الصحيــة 
مــن جامعــة مانيســوتا لعامــي ٢٠١٦/ ٢٠١٧م ( ٢٦ ) خريــج، مــن خالل 
والجامعــات  المؤسســات  مــع  بهــا  قمنــا  التــي  ا�تفاقيــات 
التدريــب  برامــج  مــن  الخريجيــن  عــدد  بلــغ  كمــا     العالميــة، 
الصحي ٣١٧ خريج في ٤١  برنامج في تخصصات الصيدلة والتمريض، 
والدبلومــات الصحيــة مثــل  دبلــوم ســحب الــدم ، التعقيــم ، 

الفسيولوجيا العصبية ، وغيرها من التخصصات ". 

وزير الصحة ُيكرم ٣٥٦ خريجًا و خريجة في مدينة الملك فهد الطبية

من داخل المدينة

مبادرات لتطوير العمل الصحي  وتحسين تجربة المرضى 
ادقاردو: أسرتي.

. هم مصدر "إلهامي"..!


