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"Nebras" and "KFMC Poison
 Control Center" Agree to 
Raise Awareness of Center's 
Patients

 KFMC Greets its Employees

KFMC Public Relation and Corporate Communications 
Administration held the annual Eid Al-Fitr greeting ceremony on 
Sunday at KFMC main auditorium hall.
The CEO, Dr. Mahmoud bin Abdul Jabbar Al Yamany, started the 
ceremony by greeting KFMC employees on the Eid. He prayed Allah 
to repeat it for all in blessings and acceptance, and maintain security 
and safety blessings to our country as well as advancement under 
the Government of the Custodian of the Two Holy Mosques, King 
Salman bin Abdulaziz, may Allah support him and His Highness 
Crown Prince, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz.
Dr. Mahmoud asserted that the greeting ceremony enhances the 
kindness spirit as well as it strengthens the bonds of brotherhood 
among KFMC employees, and gives a chance for all to meet their 
colleagues from di�erent administrations after Eid Al-Fitr holiday .

Work Love and pro�ciency

Editorial Team

Work pro�ciency is the criterion for distinguishing between 
hardworking and neglectful person. Everybody works hard 
with diligence, but the di�erence lies in their work pro�ciency 
extent. Thus, employer is able to distinguish hardworking 
people as he/she reward the hardworking person and punish 
the neglectful one, as well as giving incentives to encourage 
the others to follow their hardworking colleagues.
The Prophet  Mohammed (peace be upon him) said:" “Allah 
loves someone who when works, he performs it in perfect 
manner  ". Thus, the work pro�ciency his the way to get 
rewarded by Allah, and win Allah's satisfaction and love.
 
Among the advantages of work pro�ciency is that it decreases 
expenses. When one masters his /her work and performs it in 
pro�ciency manner , he/she saves many e�orts and money 
that could be paid later on the maintenance of  di�erent tools 
which saves money for companies and individuals. 
Furthermore, it teaches people to love seeking pro�ciency in 
everything in life and improve their behaviors. A person who 
masters his/her work is always seeking pro�ciency and 
perfection in everything including, in studying, seeking 
knowledge and even in religion and rewarding.
 
Thus, many people, especially the ambitious ones are seeking 
to achieve their self-actualization. The only way to do this is by 
performing di�erent tasks with pro�ciency and pro�ciency 
re�ecting the person's skills and abilities which successively 
transformed by him/her from a hidden energy to actions on 
the ground.
So, you must seek pro�ciency, sincerity, and mastery in all your 
life issues by devotion to work. This is the perspective which 
will lead people to achieve great bene�ts in many aspects of 
their lives and for the longest term.

"KFMC" Allocates Hotline for 
its Patients and Employees 
to Provide Consultation in 
Poisoning Cases
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If a person exposed to high temperature for a long time, he/she may su�er from heat stroke 
and dehydration.

بعد أن حصل على االعتماد من منظمة اليونيسيف

بعد فحص ٥ أسر.. و مجلة عالمية تنشر البحث
تطابق كود وراثي يؤكد وجود أمراض وراثية تصيب ا�سر جنوب المملكة

"Nebras" and "KFMC Poison Control 
Center" Agree to Raise Awareness of 
Center's Patients
The National Committee for Narcotics Control (NCNC), represented by the 
national project "Nebras" has reached today an agreement with KFMC Poison 
Control Center by signing a memorandum of cooperation which indicate 
implementing a set of preventive programs targeting KFMC patients and 
employees and containing awareness and informative messages warning from 
narcotics hazards.

This agreement is expected to contribute in activating the role of KFMC Poison 
Control Center and bene�ting from it in a manner that serves the scienti�c studies 
performed by the NCNC Secretariat and its national project "Nebras", to achieve 
narcotics protection, build strategic partnership to sohlve and study the addiction 
cases received by KFMC Poison Control Center and provide the necessary service 
for them, as well as support experiences and  specialized cadres in the �elds of 
training,  toxicology and Narcotics Control. 

"Nebras", in signing this agreement, was represented by the CEO, Colonel Dr. 
Samy bin Khaled Al Hamood, while KFMC CEO, Dr. Mahmoud bin Abdul Jabbar Al 
Yamany, signed the agreement of behalf of the Poison Control Center.

On his part, Mr. Bandar Bin Abdullah Al-Rumaihi, Relations and Media General Director 
and NCNC Secretariat Spokesperson, considered this agreement as a signi�cant 
support for the preventive work in KSA, particularly along with conducting studies and 
research that can bene�t in solving the issues related to narcotics and toxins, noting to 
the gains expected to be archived by this agreement which will protect the country and 
citizens from narcotics.

Consultant: A Genetic Code Match the Existence of Rare Genetic Disease in the 
Southern Region of KSA

Dr. Eissa Ali Faqeih, Medical Genetic and Children Congenital 
Malformations Consultant and Head of Clinical Research 
Department at  King Fahad Medical City, revealed that KFMC 
has identi�ed a complete match between the Mendelian 
versions or the genetic mutation of the KCTD3 gene in four 
di�erent families. They are completely similar in the genetic 
code with another Saudi family which has been subjected to 
a genetic examination and con�rmed these identical results; 
this disease is hereditary and exists in KSA, and may a�ect 
families particularly in the southern region of KSA.
 “We found 4 other families with the same genetic symptoms 
of tاhe previous case, in which we found the new and 
potential gene two years ago. The symptoms are a severe 
neurological disability, a complete cerebral palsy of the 
mobility limbs and mental with severe epileptic seizures, and 
similarity in the facial and limbs appearances; A CT scan of 
the brain for all a�ected children has been reviewed and 
compared with the main case previously published in the 
American Journal of Medical Genetics in 2016. It is revealed 
that there is a typographic matching in severe cerebellar 
atrophy of all newly discovered children and families. By a 
mutual e�ort with the Molecular Genetics Laboratory at 
KFMC, the accurate genetic tests of the gene were 
conducted and the mutation was found accurately”, Dr. 
Faqeih said.
“In 2016, we examined a Saudi family consisting of a father, a 
mother and three children who su�er from severe physical, 
mental and mobility disabilities, with incurable epileptic 
seizures. The brain CT scan also showed that the brainstem 
was a�ected and expanded in its cavities, with severe 
atrophy in the cerebellum and cerebral cortex. 
Unfortunately, this family did not have a genetic diagnosis 
while all the extensive genetic tests were intact; however, 

the existence of three a�ected children with direct kinship 
between the spouses is a clear indication that the disease is 
hereditary; therefore, there must be an unknown gene and 
it must be found by any means; whether by diagnosis or 
research. The exome sequencing screening (micro 
genome) was conducted by diagnostically and research 
and with the participation of the Research Center in the 
King Faisal Specialist Hospital, and a possible gene which is 
KCTD3 is found. It is an unknown gene that has never been 
published; making the case ambiguous since it is the only 
one in the world. It can not be con�rmed yet that it caused 
the genetic disease; and therefore we waited two years 
later to �nd other families and ascertain that this gene is 
causing the problem. Thus, we have reviewed the genetic 
database and conducted a survey of more than 400 Saudi 
families, and the complete genome was examined in KFMC 
until the four families were reached", he added.
The results of the study showed that this gene is 
widespread in the southern region of KSA. It is a very rare 
neurological hereditary disease, causing a severe epileptic 
and mobility disorder and mental retardation with severe 
atrophy in the brain, cerebrum, and pigmentations in the 
brain layers.
 “After the discovery of this gene, the four families were 
communicated and informed about the results of this 
examination, the detailed genetic counseling was 
conducted in order to enable them to avoid this disease in 
the future; pointing out that the families are currently 
being followed up in KFMC, and there are two out of these 
four families were sent to the Women Specialized Hospital 
for pregnancy, fetus screening and ensure that the fetus is 
free of the genetic code of the gene "KCTD3"; thus, avoid 
this disease to occur”, Dr. Faqeih con�rmed.

 “Research results showed that marriage 
between relatives is one of the strongest 
reasons for the spread of rare genetic diseases 
globally; therefore it is recommended to limit 
this phenomenon especially in families with 
frequent disabilities, as well as reviewing 
premarital examination project to include 
common genetic diseases, or meaningful and 
accurate genetic guidance, and explicit 
disclosure between members of the tribes 
and families where the genetic diseases are 
spread in; pointing out that there is currently 
a growing awareness of the importance of 
this point; which made the laboratories care 
about providing such tests, which may 
include hundreds of common diseases in the 
Arab world”, Dr. Faqeih said.
“This gene is considered the only gene 
published in the world so far, and the only 
gene exists in these families. It was published 
in the International Clinical Genetics Journal 
in January 2018. It is a result of mutual 
research and diagnostic product in 
collaboration with the Pediatric Neurology 
Department in KFMC and the Research Center 
at King Faisal Specialist Hospital”, Dr. Faqeih 
added.
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Following a diet that is poor of some vitamins and minerals such as iron, Vitamin B-12 and 
folic acid may increase the risk of anemia.

أطلــق مركــز مكافحــة الســموم ا�كلينيكــي بالمدينــة الطبيــة مؤخــراً خدمــة االستشــارات الفوريــة لمنســوبيها فــي حــاالت التســمم علــى مــدار الســاعة وطــوال الســنة عبــر 
خــط ســاخن ومباشــر، و كشــفت استشــارية علــم الســموم فــي المدينــة الطبيــة نجــالء خوجــة بــأن الخدمــة تعنــى بإعطــاء الخطــة العالجيــة المناســبة لــكل حالــة تســمم مــن 

قبل أخصائيين معتمدين في مجال عالج السموم ا�كلينيكي، وإحالة بعضها إلى أقرب غرفة طوارئ إذا لزم ا�مر.
During her studies in the College of Pharmacy at King Saud University, she 
decided to volunteered at KFMC's Children Pharmacy, to know more 
about her specialization practically and signi�cantly. She was in�uenced 
by KFMC's environment in terms of the  administrations'  full support, 
listening to whatever the employee wishes to ask questions or giving 
suggestions, encouraging him/her  to do so and accepting it completely 
.This increase her love and loyalty to KFMC. After she was  graduated, she 
joined the  group of the senior practical and medical cadres over the past 
six years, during which she met several directors and colleagues, however 
she is still hearing the echo of Dr. Najwa Al-Ghamdi words (the previous 
Director of Pharmacy) when she advised  her at the beginning of her 
career (Try to learn new things every day). Therefore, she tries to learn 
new things in the �elds of work and her personal life, especially through 
her daily contact with directors, colleagues and patients.

Heba's Origin .. Heroes
She was born and raised in Riyadh with a father from Mecca and a mother 
from Medina. She loves reading since she was little. Her  reading  
addiction began at  the age of eight and over time she became more 
addicted to science �ction novels. Heba advised parents to encourage 
their children to read such writings if they have an interest in �ction and 
fantasy, as it has a great role in building up personality , has a rich resource 
of wisdom and  useful opinions as well as it improves language, intuition 
and expands  the circle of culture and perceptions.
Heba believes that all of her family members have heroic roles in her life 
and form her inspiration, especially her father, who works as a professor in 
Chemistry Department at King Saud University, has had a great in�uence 
on her practical personality and teach her about altruism, pursuit to 
achieve and self-reliance, especially within the di�culty of woman's 
assertion  in jobs at such time, through his strong in�uence on her, in 
which he always tells her about  the situations  that happened to him 
during his work. Heba constantly get bene�t from his advice and 
experiences. She was also a�ected by her sister, the consultant of 
Pediatric emergency Dr. Amani in her dedication and passion for work.

Heba in King Fahd Medical City
In Ramadan, 6 years ago, she was appointed in  KFMC  main  hospital 
pharmacy as a pharmacist assistant after she was trained  in most 
pharmacies departments. She worked in internal pharmacies and 

prescription pharmacy  for  inpatients. Most 
of  her work was in intravenous solutions and 
tumor medications for Cancer Center. This 
experience was the most enriching 
experience for her as  it requires accuracy, 
concentration and ability to deal with 
multiple communications and permanent 
pressures.

She has received several internal awards at 
KFMC, most notably is the "Top Reporter of 
Medication Errors Award" in several years, 
most recently in 2017. Hiba is very interested 
in participating in the international 
awareness days held by KFMC, whether 
within KFMC or outside. Heba was one of the 
cadres who was delegated in the Hajj of 
1438 AH, where she was on shift at Mina 
Hospital and was chosen as one of the 
participants in the Health Heroes video 
interviews on the Ministry channel on 
YouTube.

Heba's Vision
After having a bachelor's degree from the 

College of Pharmacy and also had several accredited courses 
in di�erent professional �elds within the various courses 
o�ered to the employees of King Fahad Medical City, such 
courses qualify her throughout her career, her vision has 
become more clear and is looking forward to complete her 
studies in the Quality Department because it is close to her 
professional interests. 

Passion and Challenges
The most appealing thing for Heba about her work is serving 
the patients and altruism.
The most di�cult challenge is the nature of work due to some 
hazardous materials in the Tumors Department and long 
working hours and shifts as well as working during the o�cial 
holidays, but she considers her work for Allah's sake and she 
ensure that it is in the best interests of patients �rst and 
foremost.

Aspirations and Tips
Heba is witnessing the continuous  development of KFMC 
and looks forward to witnessing the completion of its vision 
in the transformation and access to the leading position 
globally and be part of the tools that achieve such 
completion. 
Heba advises the employees recently joined KFMC to know 
the laws and regulations of their work and their duties and 
rights. They also should not conceal any questions, enquiries 
or suggestions and anything that would improve work in 
their sites or establishments, in addition to the importance of 
patience, team spirit and strengthen the relations with the 
rest of the team and maintain this environment.

Last word
 I congratulate the women for applying the decision allowing 
her to drive the car and I thank KFMC for supporting this 
decision.
Be proud that you work in a large medical facility such as 
KFMC.
Live day by day, and work with love, dedication and sincerity.

Pharmacist/ Heba Abdulaziz Al Rahman: A Volunteer who has become one of the Loyalty Icons in KFMC!

 Employee of the Month
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"KFMC" Allocates Hotline for its Patients and Employees 
to Provide Consultation in Poisoning Cases

The chairperson of Poison Control Department Ph.Najla Khojah, Consultant Poison 
Information specialist at King Fahad Medical City, stated that the department has recently 
launched an immediate consultation service for KFMC patients and employees in poisoning 
cases around the clock and throughout the year through a direct hotline. The service is mainly 
about giving the appropriate treatment plan to each poisoning case by certi�ed specialists in 
clinical toxicology and referring some of the cases to the nearest emergency room if 
necessary. Pointing out that this will be a �rst step to generalize the bene�t outside KFMC.

"The toxic substances are around us everywhere, some of them are dangerous for being 
misused such as some medications and chemicals substances; and some of which are 
poisonous by its nature such as pesticides, poisonous plants, reptiles and snakes bites. As the 
percentage of poisoning cases is extremely high due to lack of adequate awareness  of the 
optimal and positive use of the substances and tools around us, therefore, making the health 
education is an urgent need when dealing with medications, chemicals substances around 
us,etc. KFMC Poison Control Department have been continuously organizing several 
awareness programs for the public inside and outside the hospital" Ph.Khojah said.

Ph. Najla Khojah added "KFMC has a unique Clinical Poison Control Department with an 
integrated teamwork of Saudi toxicologists, including emergency physicians, pharmacists, 
technicians and trainees, so that the work can go smoothly, in the presence of a toxicology lab 
, monitoring program for cases and antidote drugs around the clock, which represents a 
model based on international standards and performance indicators".

"The importance of Poison Control Department lies in several therapeutic aspects, the most 
important of which is enabling parents, in particular, to contact the hotline from home if their 
children swallowed poisonous substance, wrong dose and other cases that needs immediate 
therapeutic advices based on evidences and approved therapeutic protocols. Regarding the 
prevention principle, the most important duties of Poison Control Department are educating 
the public about the daily risks and how to prevent them. This is done on the basis of national 
statistics to identify the sources of the problem. Furthermore, the Poison Control Department 
are the only link point for the General Administration for safety of chemicals and hazardous 
wastes, General Directorate of Narcotics Control, Saudi Customs, Ministry of Commerce and 
Investment, Saudi Standards Metrology and Quality Organization, Saudi Food and Drug 
Authority and other government sectors that need the reports from a specialized and 
approved national poison center. Thus, KFMC is distinguished, represented by the Clinical 
Poison Control Department, as a unique model for integrated service in the �eld of poison 
"she added.

Ph. Khojah explained that one of the objectives of KSA Vision 2030, represented by the 
Ministry of Health, is to improve and maintain the provided care through the National 
E-Health Strategy, privatization of health services and skills development. Poison centers are 
very e�ective in the achievement of this objective, in terms of both therapeutic and 
prevention aspects; especially that they increase the awareness level and communication 
opportunities. As they reduce the emergency visits, strengthen the principle of primary care 
and remote diagnosis. Therefore, the existence of a clinical referenced national center that 
provides relevant statistics, globally listed and based on a database that serves monthly 
reports, researches and studies will be the core of success for all similar services primarily 
concerned with the citizen's health ".  

#قيادتك_مسؤوليتك
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Delaying the treatment of  anemia may causes complications, including fatigue and extreme 
laziness, which may prevent the patient from accomplishing daily tasks.

لتقديــم  لمنســوبيها  خطــًا  تفتــح  الطبيــة"  "فهــد 
االستشارات في حاالت التسمم

ــم  ــس قس ــموم و رئي ــم الس ــارية عل ــفت استش كش
مدينــة  فــي  ا�كلينيكــي  الســموم  مكافحــة  مركــز 
ــن  ــة ع ــالء خوج ــة نج ــة الصيدالني ــد الطبي ــك فه المل
إطــالق المركــز مؤخــراً خدمــة االستشــارات الفوريــة 
حــاالت  فــي  ومنســوبيها  الطبيــة  المدينــة  لمرضــى 
التســمم علــى مــدار الســاعة وطــوال الســنة عبــر خــط 
ســاخن ومباشــر، حيــث تعنــى الخدمــة بإعطــاء الخطــة 
لــكل حالــة تســمم مــن قبــل  المناســبة  العالجيــة 

أخصائييــن معتمديــن فــي مجــال عــالج الســموم ا�كلينيكــي، وإحالــة بعضهــا إلــى أقــرب غرفــة 
طــوارئ إذا لــزم ا�مــر، مشــيرة إلــى أنهــا ســتكون خطــوة أولــى لتعميــم االســتفادة خــارج المدينــة 

الطبية.  

وقالــت:" المــواد الســامة حولنــا فــي كل مــكان، وتكمــن خطــورة بعضهــا فــي االســتخدام الخاطــئ، 
كبعــض ا�دويــة والمــواد الكيميائيــة وبعضهــا  يكــون ســامًا بحــد ذاتــه، كالمبيــدات الحشــرية 
ــة  ــمم تعتبرعالي ــوادث التس ــبة ح ــث أن نس ــن. وحي ــف والثعابي ــات الزواح ــامة ولدغ ــات الس والنبات
جــدا، يرجــع ذلــك إلــى قلــة أو عــدم وجــود التوعيــة الكافيــة باالســتخدام ا�مثــل وا�يجابــي للمــواد 
وا�دوات التــي حولنــا، ممــا يجعــل مــن التثقيــف الصحــي حاجــة ملحــة عنــد التعامــل مــع ا�دويــة 
والمــواد الكيميائيــة وغيرهــا، وهنــا يأتــي دور مراكــز الســموم، حيــث يقــوم مركــز ســموم مدينــة 

الملك فهد الطبية بإقامة برامج توعوية عدة للجمهور في داخل المستشفى وخارجها  

و أضافــت: " انفــردت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة بمركــز ســموم إكلينيكــي مــن خــالل فريــق 
ــة  ــوارئ وصيادل ــاء ط ــن أطب ــموم م ــم الس ــي عل ــعوديين ف ــاريين س ــم استش ــل يض ــل متكام عم
ــة  ــاالت وأدوي ــد للح ــج رص ــموم وبرنام ــل للس ــود معم ــل بوج ــاب العم ــن ، لينس ــن ومتدربي وفنيي

الترياق على مدار الساعة وهو نموذج مبني على مقاييس و مؤشرات أداء عالمية".

ــى  ــن عل ــن الوالدي ــا تمكي ــدة، أهمه ــة ع ــواٍح عالجي ــي ن ــن ف ــموم تكم ــز الس ــة مراك و زادت:" أهمي
وجــه الخصــوص با�تصــال علــى الخــط الســاخن مــن المنــزل فــي حــال ابتلــع أطفالهــم مــادة ســامة 
أوجرعــة خاطئــة وغيرهــا مــن النواحــي التــي تعنــى بإعطــاء نصائــح عالجيــة فوريــة مبنيــة علــى 
ــات  ــم واجب ــًة إالّ أن أه ــة، الفت ــدأ الوقاي ــص مب ــا يخ ــدة .وبم ــة معتم ــوالت عالجي ــن وبروتوك براهيي
مراكــز الســموم توعيــة العامــة بالمخاطــر اليوميــة، وكيفيــة الوقايــة منهــا، إذ يتــم ذلــك اســتناداً 
علــى ا�حصائيــات الوطنيــة لتحديــد مصــادر المشــكلة، كمــا أن مراكــز الســموم تعتبــر نقطــة 
االرتبــاط الوحيــدة للســالمة الكيميائيــة ومكافحــة المخــدرات ومصلحــة الجمــارك و وزارة التجــارة 
ــة  ــات الحكومي ــن القطاع ــا م ــذاء، وغيره ــة الغ ــس وهيئ ــات والمقايي ــة المواصف ــة وهيئ والصناع
التــي ال يســتغني عملهــا عــن تقاريــر مركــز ســموم وطنــي متخصــص ومعتمــد، مــن هنــا تميــزت 
ــد  ــوذج أوح ــي كنم ــموم ا�كلينيك ــة الس ــز مكافح ــي مرك ــة ف ــة ممثل ــد الطبي ــك فه ــة المل مدين
رؤيــة  أهــداف  مــن  أن  خوجــة  أوضحــت  و   ." الســموم  مجــال  فــي  متكاملــة  لخدمــة 
الرعايــة  واســتمرارية  تحســين  الصحــة  بــوزارة  ممثلــة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة   ٢٠٣٠
المقدمــة، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجية الصحــة االلكترونيــة وتخصيــص الخدمــات الصحيــة 
وتطويــر المهــارات، ونجــد أن مراكــز الســموم تعتبــر ذراعــًا فعــاًال فــي هــذا التحقيــق بشــقيها 
العالجــي والوقائــي، خاصــة أنهــا تزيــد مــن مســتوى الوعــي ومــن فــرص االتصــال والتواصــل، كمــا أنهــا 
ــود  ــإن وج ــذا ف ــد، ل ــن بع ــخيص ع ــة و التش ــة ا�ولي ــدأ الرعاي ــزز مب ــوارئ و تع ــارات الط ــن زي ــد م تح
ــدة  ــى قاع ــي عل ــًا و مبن ــدرج عالمي ــط و م ــات مرتب ــدم إحصائي ــي يق ــي إكلينيك ــي مرجع ــز وطن مرك
بيانــات تخــدم التقاريــر الشــهرية والبحــوث و الدراســات ســيكون نــواة نجــاح لجميــع الخدمــات 

المشابهة التي تعنى في المقام ا�ول بصحة المواطن.



٢-تم تنظيم إفطار جماعي طوال شهر رمضان الكريم با�ضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم.

٣-تــم إقامــة حفــل ختــام ا�نشــطة الرياضيــة الرمضانية يوم ٢٣ رمضــان، وتم تكريــم جميع الفــرق والحاصلين 
على المراكز اُ�ولى بمعدل ٣٢٣ من منسوبي المدينة الطبية وأُسرهم وذويهم.

نــاي صيفــي متكامــل لمنســوبي  ٤-حاليــا يتــم التنســيق والتجهيــز للتعاقــد مــع إحــدى الشــركات لتنفيــذ 
المدينة الطبية.

بواقــع ٨٥٦ مشــترك مــن منســوبي المدينــة الطبيــة وأســرهم وذويهــم، با�ضافــة إلــى ا�نشــطة المســتمرة طوال 
العام.

بطولة كرة القدم للكبار          طولة كرة القد للشباب        بطولة كرة القدم للناشئين       طولة ا�سكواش

بطولة التنس ا�رضي                بطولة الكاراتيه                        بطولة التنس ا�رضي                      بطولة الكاراتيه

بطولة تنس الطاولة               طولة كرة الطائرة دورة تدريبية للسباحة تبعها بطولة السباحة
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 يتسبب التأخر في عالج مرض فقر الدم في حدوث مضاعفات منها
 الشعور با�عياء والكسل الشديد والذي يمنع المريض من إنجاز

 .المهام اليومية

ــة  ــوبي مدين ــاركة منس ــي لمش ــادي االجتماع ــإدارة الن ــال ب ــة ممث ــة الذاتي ــرادات المالي ــدوق االي ــعي صن ــار س ــي إط ف
الملك فهد الطبية وأسرهم وذويهم، من خالل ا�نشطة والبرامج الرياضية بالموسم الرياضي ٢٠١٨،١٤٣٩، وتحت 
 ،Ýــد ا ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــن ب ــد الرحم ــتاذ/ عب ــة ا�س ــة الذاتي ــرادات المالي ــدوق ا�ي ــام لصن ــن الع ــة ا�مي رعاي
مديــر إدارة الخدمــات المشــتركة ا�ســتاذ/ ســلطان بــن عبــد اÝ الشــهراني، مديــر إدارة المشــاريع ا�ســتاذ/ تركــي 

الثبيتي.

١-تــم تنظيــم وإقامــة عــدد ٩ مــن البطــوالت المختلفــة والمســابقات المتنوعــة مــا بيــن المنافســات الجماعيــة 
والمنافسات الفردية والزوجية متنوعة ما بين الكبار والصغار في مختلف ا�لعاب مثل: -

النادي االجتماعي

Our Colleagues, Abdulrahman AlAnazi from 
Program Training for Phlebotomist is  a proud 
father of a baby boy named Rayan  

 ، العنــزي  عبدالرحمــن  للزميــل  نبــارك 
مــن   Ýا جعلــه  ريــان  مولــوده  بقــدوم  

مواليد السعادة.

Our Colleagues, Doha Al Rwaili  from Property Manage-
ment Administration is a proud mother of a baby boy 
named Faisal  

نبارك للزميله ضحى الرويلي من إدارة الممتلكات 
 بقدوم  مولودها  فيصل جعله اÝ من مواليد السعاده.

Our Colleagues, Bilal AlBtoosh
is a proud father of a baby girl named Lara

نبارك للزميل بالل البطوش
بقدوم  مولودته الرا جعلها اÝ من مواليد السعاده.



٣

 إن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى بعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وفيتامين ب ١٢
 وحمض الفوليك قد يزيد من خطر ا�صابه بفقر الدم

إبــان دراســتها فــي كليــة الصيدلــة بجامعة الملك ســعود, قــررت هبة 
الطبيــة  فهــد  الملــك  بمدينــة  ا�طفــال  صيدليــة  فــي  التطــوع 
لالطــالع علــى تخصصهــا بشــكل عملــي و ملمــوس فتأثــرت بالمنــاخ 
المهيــأ فيهــا مــن ناحيــة الدعــم الكامــل مــن ا�دارات و االســتماع 
اقتراحــات  أو  استفســارات  مــن  الموظــف  طرحــه  يــود  مــا  لــكل 
ــب  ــا الح ــى بداخله ــة , فتنام ــه برحاب ــك و قبول ــى ذل ــجيعهم عل وتش
, فبعــد أن تخرجــت انتســبت لكوكبــة الكــوادر  الــوالء للمدينــة  و 
ــي  ــة و الت ــنوات الماضي ــت س ــالل الس ــرة خ ــة الكبي ــة و الطبي العملي
التقــت فيهــا بعــدة مــدراء و زمــالء و زميــالت لكــن ال يــزال صــدى 
كلمــات د.نجــوى الغامــدي (مديــرة الصيدليــة ســابقا) يتــردد فــي 
أســماعها عندمــا قالــت لهــا و هــي فــي بدايتهــا العمليــة (حاولــي كل 
يــوم أن تتعلمــي شــي جديــد) فمــا انفكــت تحــاول كل يــوم أن تتعلــم 
اشــياء جديــدة فــي مياديــن العمــل و حياتهــا الشــخصية ال ســيما مــن 

خالل تعاملها اليومي مع المدراء و الزمالء و المرضى..

نشأتها.. أبطالها
ــة  ــن المدين ــة و أم م ــن مك ــاض �ب م ــي الري ــة ف ــدت هب ــأت و ول نش
, و اتضــح حبهــا المطالعــة منــذ نعومة أظفارها ,فبــدأ نهمها للقراءة 
وهــي فــي ربيعهــا الثامــن و بمــرور الزمــن ازدادت ميــًال لروايــات الخيــال 
العلمي, كما تنصح هبة اãباء و ا�مهات لتشجيع أبنائهم بقراءة مثل 
ــه  ــا في ــا  لم ــال و الفانتازي ــام بالخي ــم اهتم ــات إذا كان له ــذه الكتاب ه
ــم و اãراء  ــح بالحك ــورد ناض ــخصية و م ــاء الش ــي بن ــر ف ــن دور كبي م
مفيــدة و تحســين اللغــة و حضــور للبديهــة و توســيع دائــرة الثقافــة 

و المدارك..
 وتــرى هبــة أن لجميــع أفــراد أســرتها أدوار بطوليــة فــي حياتهــا و 
قســم  فــي  دكتــور  يعمــل  الــذي  والدهــا  لكــن  إلهامهــا  بلــورة 
علــى  ا�عظــم  التأثيــر  لــه  كان  ســعود  الملــك  بجامعــة  الكيميــاء 
و  لäنجــاز  والســعي  ا�يثــار  علــى  تنشــأتها  و  العمليــة  شــخصيتها 
االعتمــاد علــى ذاتهــا خصوصــا مــع صعوبــة إبــراز المــرأة لنفســها فــي 
ــاته  ــا و جلس ــوي عليه ــره الق ــالل تأثي ــن خ ــت م ــك الوق ــف بذل الوظائ
معهــا التــي دائمــًا مــا يخبرهــا فيهــا عمــا يحــدث لــه مــن مواقــف خــالل 
خبراتــه  و  نصائحــه  مــن  نهــال  هبــة  بهــا  تتوقــف  ال  التــي  و  عملــه 
ــي  ــورة أمان ــال الدكت ــوارئ ا�طف ــارية ط ــا استش ــًا بأخته ــرت أيض , وتأث

في تفانيها و شغفها في العمل..

هبة في مدينة الملك فهد
ــفى  ــة المستش ــي صيدلي ــا ف ــم تثبيته ــنوات ت ــل ٦ س ــان قب ــي رمض ف

الرئيسي في شهر رمضان الكريم في المدينة كمساعد صيدلي 

موظف العدد
الصيدالنية هبة عبداÝ عزيز الرحمن: المتطوعة التي أصبحت إحدى أيقونات الوالء في المدينة..!

أقســام  معظــم  فــي  الوظيفــي  التدريــب  بعــد 
الصيدليات , و عملت  في الصيدليات الداخلية و صيدلية 
صــرف ا�دويــة للمرضــى المنوميــن , أمــا معظــم 
ســنوات عملهــا كانــت فــي المحاليــل الوريديــة و 
أدويــة ا�ورام لمركــز أمــراض الســرطان و قــد 
كانــت هــذه التجربــة أكثرهــا ثــراءاً بالنســبة لهــا 
نظــراً لتطلــب الدقــة والتركيــز و القــدرة علــى 
التعامــل مــع االتصــاالت العديــدة و الضغوطــات 

بشكل دائم.
وحصلــت علــى عــدة جوائــز داخليــة فــي مدينــة 
علــى  حصولهــا  أبرزهــا  الطبيــة  فهــد  الملــك 

جائزة
فــي   (  top reporter of medication errors  )  
عدة ســنوات آخرها عام ٢٠١٧ , و تهتم هبة كثيراً 
التــي  الدوليــة  التوعيــة  أيــام  فــي  بالمشــاركة 
فــي  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة  تقيمهــا 
داخلها و خارجها , و أيضًا كانت هبة من ضمن الكادر 
الذي انتدب في حج ١٤٣٨هـ حيث استلمت المناوبة 
ضمــن  اختيارهــا  وتــم  منــى  مستشــفى  فــي 
المشــاركين فــي لقائــات فيديــو أبطــال الصحــة 

على قناة الوزارة في اليوتيوب.

رؤية "هبة"
ــى  ــًا عل ــة و أيض ــة الصيدل ــن كلي ــوس م ــة البكالوري ــى درج ــا عل ــد حصوله بع
عــدة دورات معتمــدة فــي مجــاالت مهنيــة مختلفــة مــن ضمــن الــدورات 
ــا  ــا زاده ــة مم ــد الطبي ــك فه ــة المل ــن مدين ــدم لموظفي ــي تق ــة الت المتنوع
تأهيًال طوال مسيرتها المهنية , ازدادت رؤيتها تجليا و أصبحت تتطلع �كمال 

دراستها في قسم الجودة لتقاربه مع اهتماماتها المهنية. 

الشغف و التحديات
أكثــر مــا يعجــب هبــة فــي عملهــا هــو قيامــه علــى خدمــة المرضــى و علــى 

االيثار.. 
و أصعــب تحــدي هــو طبيعــة العمــل لخطــورة و حساســية بعــض المــواد فــي 
قســم ا�ورام و أيضــًا طبيعــة ســاعات و أوقــات العمــل الطويلــة و المناوبــات 
و العمل خالل العطل الرسمية , ومددها لمواجهته احتسابها ا�جر في ذلك و يقينها 

بأنه يصب في مصلحة صحة المرضى أوًال و أخيراً..

التطلعات و النصائح
تشــهد هبــة اســتمرار تطــور المدينــة و تتطلــع �ن تشــهد إكمــال رؤيتهــا فــي 
التحــول و الوصــول لموقــع الريــادة علــى المســتوى العالمــي و أن تكــون جــزء 

من ا�دوات الموصلة لذلك..

و تنصــح هبــة الملتحقيــن بالمدينــة حديثــا بمعرفــة القوانيــن و اللوائــح فــي 
أعمالهــم و مــا هــو مطلوب منهم و ما هو لهم , وعدم كتم ما يحملون من 
أســئلة او استفســارات أو اقتراحــات و أي شــيء مــن شــأنه تحســين العمــل فــي 
مواقعهــم أو  منشــأتهم إضافــًة إلــى أهميــة التحلــي بالصبــر و روح الفريــق 
ــود و  ــى وج ــة عل ــق و المحافظ ــراد الفري ــة أف ــع بقي ــر م ــة ا�واص ــد و تقوي الواح

دوام هذه البيئة..

كلمة أخيرة
أبــارك للمــرأة تطبيــق قــرار الســماح لهــا بقيــادة الســيارة و أشــكر للمدينــة 

دعمها لهذا القرار..
 افتخــروا بانكــم تعملــون فــي صــرح طبــي و كبيــر كمدينــة الملــك فهــد 

الطبية..
عيشوا كل يوم بيومه, و اعملوا بحب و تفاني و إخالص..



٢

 عندما يتعرض ا�نسان لدرجة حرارة عالية مطوال قد يصاب بضربة الشمس و
يتعرض لجفاف الجسم من السوائل

" فهــد الطبيــة " و "نبــراس" توقعــان 
اتفاقية لمكافحة المخدرات

بعد أن حصل على االعتماد من منظمة اليونيسيف

وقعــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة ممثلــًة بمركــز مكافحــة الســموم 
اتفاقيــة تعــاون مــع أمانــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات ممثلــة 
فــي المشــروع الوطنــي " نبــراس "، وذلــك فــي مقــر المدينــة الطبيــة 

بالرياض.
ــذي  ــام التنفي ــر الع ــة المدي ــة الطبي ــب المدين ــن جان ــة م ــع االتفاقي و وق
لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة با�نابــة الدكتــور فهــد بــن صالــح الغفيلــي، 
و مــن جانــب المشــروع الوطنــي للوقايــة مــن المخــدhرات " نبــراس " 

الرئيس التنفيذي العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود.
و تهدف االتفاقية إلى التعاون و التنسيق بين الجانبين في توعية 

ــم  ــدرات و تقدي ــار المخ ــة بأخط ــة الطبي ــوبي المدين ــالء ومنس عم
مــن  حمايتهــم  تضمــن  التــي  التوعويــة  و  التدريبيــة  البرامــج 
أخطارهــا و أضرارهــا ، إلــى جانــب االســتفادة مــن مركــز الســموم 
بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة بمــا يخــدم مســار الدراســات و يحقــق 

الوقاية من المخدرات .
و أوضــح المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
با�نابــة الدكتــور فهــد الغفيلــي، أن هــذه االتفاقيــة تعــد واحــدة مــن 
االتفاقيــات التــي ســعت المدينــة الطبيــة إلــى إبرامهــا لتعزيــز دورهــا 
فــي المســؤولية المجتمعيــة المتمثــل فــي نشــر ثقافــة الوعــي 
أضــرار  حــول  الطبيــة  المدينــة  زوار  و  منســوبيها  بيــن  الصحــي 
المخــدرات الوخيمــة وتأثيرهــا علــى صحــة ا�نســان، مبينــًا أن مثــل 
هــذه االتفاقيــات و الشــراكات مــع الجهــات الحكوميــة وا�هليــة 

ــتقبلهم  ــا ومس ــة أبنائن ــر لحماي ــا دور كبي ــدرات له ــة المخ ــة بمكافح ذات العالق
من خطر المخدرات .

مــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي للمشــروع الوطنــي للوقايــة مــن المخــدرات " 
نبــراس و  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  أن  الحمــود  الدكتــور ســامي  العقيــد   " نبــراس 
بيــن  الخبــرات  تبــادل  فــي   Ýا بــإذن  ستســهم  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة 
الطرفيــن فــي مجــال الوقايــة والتوعيــة مــن خطــر تعاطــي المخــدرات و المؤثــرات 
العقليــة، مشــيراً إلــى أن اللجنــة تســعى لäســهام فــي الحــد مــن انتشــار المخــدرات 
بيــن أفــراد المجتمــع و تكويــن وعــي صحــي و اجتماعــي و ثقافــي حيــال ذلــك، و 
ــات ذات  ــن الجه ــود بي ــيق الجه ــجام و تنس ــم و االنس ــق التناغ ــى تحقي ــل عل العم

العالقة بمكافحة المخدرات.

بعد فحص خمس أسر.. و مجلة عالمية تنشر البحث
 تطابق كود وراثي يؤكد وجود أمراض وراثية تصيب ا�سر جنوب المملكة

التشــوهات  و  الوراثــي  الطــب  استشــاري  كشــف 
الخلقيــة لæطفــال فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
الدكتــور عيســى فقيهــي توصــل مدينــة الملــك فهــد 
أو  المندليــة  النســخ  بيــن  تــام  إلــى تطابــق  الطبيــة 
الطفــرة الوراثيــة وتشــابهها تمامــًا فــي الكــود الوراثــي 
ــي  ــا ف ــي له ــص الوراث ــل الفح ــم عم ــرى ت ــرة أخ ــع أس م
٢٠١٦ ، لتؤكــد تلــك النتائــج علــى أن هــذا المــرض وراثــي 
موجــود فــي المملكــة و يصيــب ا�ســر بشــكل خــاص 

في مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.
و قــال:" تمكّنــا مــن إيجــاد ٤ أســر أخــرى لديهــم نفس 
عمــل  تــم  ســابقة  حالــة  فــي  الوراثيــة  المشــكلة 
فحــص وراثــي لهــا قبــل عاميــن، وهــي إعاقــة شــديدة 
شــديدة  وتشــنجات  والذكائيــة  الحركيــة  للجوانــب 
ــه،  ــكلية و الوج ــح الش ــي المالم ــابه ف ــداً، وكان تش ج
وتــم إعــادة ا�شــعة المقطعيــة لجميــع ا�طفــال و 
ــبقًا  ــرت مس ــي نش ــية الت ــة ا�ساس ــم بالحال مقارنته
و  فاتضــح   ،٢٠١٦ عــام  العالميــة  المجلــة  فــي 
ا�طفــال  لجميــع  بالمخيــخ  شــديد  ضمــور  جــود 
مــع  التواصــل  فتــم  حديثــًا،  المكتشــفة  وا�ســر 
مختبــر الوراثــة الجزيئيــة بالمدينــة الطبيــة وكذلــك 

في الفحوصات المخبرية ا�خرى، و إيجاد المورثة".

ــن أب و  ــة م ــعودية مكون ــرة س ــا أس ــاف:" فحصن وأض
أم و ٣ أطفــال، وكان ا�طفــال لديهــم إعاقات جســدية 
وعقليــة و حركيــة شــديدة جــداً و تشــنجات مختلفــة و 
ــديد  ــور ش ــخ وضم ــذع الم ــي ج ــات ف ــن إصاب ــون م يعان
فــي المخيــخ، دون أن يكــون للعائلــة تشــخيص، فيمــا 
المســتفيضة  الوراثيــة  الفحوصــات  جميــع  كانــت 
ســليمة و لــم تبيــن أي ســبب وراثــي، إال أن وجــود ٣ 
أطفــال مصابيــن و القرابــة مباشــرة بيــن ا�ب و ا�م 
أبنــاء عمومــة يثبــت بالتقصــي بــأن هــذا المــرض واثــي 
وســيلة  بــأي  المورثــة  إيجــاد  يجــب  وبالتالــي  بحــت 
كانــت، وهــو مــا جعــل الحالــة مبهمــة كونهــا الوحيــدة 
النهائــي  البــت  و  التصديــق  يمكــن  ال  و  العالــم  فــي 
بســببيتها للمــرض الوراثــي، و بالتالــي انتظرنــا �يجــاد 
هــذه  مــن  التثبــت  و  أhخــرى  أســر 
المورثــة أو الجيــن المســبب للمشــكلة حتــى نتأكــد 
تمامــًا مــن العمــل الوراثــي و االســتقصائي �كثــر من ٤٠٠ 
أســرة تــم عمــل لهــم الجينيــوم المباشــر فــي مدينــة 
لæســر  التوصــل  تــم  حتــى  الطبيــة  فهــد  الملــك 

ا�ربع".
ــي  ــة ف ــة العالمي ــوم الوراثي ــة العل ــرت مجل و زاد :" نش
يناير ٢٠١٨ نتيجة الفحص الوراثي البحثي لمدينة الملك 

فهــد الطبيــة بالتعــاون مــع مركــز المختبــرات فــي 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي وأظهــرت 
فــي  تســببت  محتملــة  مورثــة  إيجــاد  نتيجتهــا 

مشكة وراثية معقدة".
الحركيــة  وا�عاقــات  التشــنجات  أضــاف:"  و 
ــادات  ــتجيبة لمض ــر مس ــة غي ــدية والذكائي والجس
التشــنجات بجميــع أنواعهــا، كمــا تتســبب ضمــور 
المــخ  شــديد فــي المخيــخ و تصبغــات فــي مــادة 
ويضــاف فــي جميــع طبقــات قشــرة المــخ ومادونــه، 
و بحمــد اÝ بعــد إيجــاد هــذه المورثــة تــم التواصــل 
مــع ا�ســر ا�ربــع و إفادتهــم بنتائــج هــذا الفحــص و 
أصبحــوا يتابعــون فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، 
كمــا تــم إرســال إحــدى ا�ســر لمستشــفى النســاء 
التخصصــي، و عمــل فحــص جنيــن لــæم الحامــل 
والتأكــد تمامــًا مــن خلــو الجنيــن مــن أي كــود وراثــي 

يحمل هذا المرض و Ý الحمد".
ــط  ــل بالنم ــد ينتق ــي مؤك ــرض وراث ــرض م ــذا الم ه
للمــورث  ناقــالن  الوالــدان  أن  بنمنــى  لمتنحــي 
كاملــة  النســخة  لديــه  شــخص  أي  و  المصــاب، 
معطوبــة هــو مصــاب و ســيعاني ال قــدر اÝ مــن 

مشكال كما هي موضحة في التقرير.



 

 

٤ ٣ ٢

و ا�تصال المؤسسي

أسرة التحرير 

يوليو ٢٠١٨         العدد الثا� والع�ون

مدينة الملك فهد الطبية
 تعايد منسوبيها

أقامــت إدارة العالقــات العامــة و ا�تصــال المؤسســي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
حفــل المعايــدة الســنوي بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك hيــوم ا�حــد في بهــو قاعة 

االحتفاالت الكبرى بالمدينة الطبية.

واســتهل المديــر العــام التنفيــذي الدكتــور محمــود بــن عبــد الجبــار اليمانــي الحفــل 
بتهنئــة منســوبي المدينــة بالعيــد ، داعًيــا اÝ أن ُيعيــده علــى الجميــع بالخيــر 
ــة  ــل حكوم ــي ظ ــدم ف ــان والتق ــن وا�م ــة ا�م ــا نعم ــى بالدن ــم عل ــول وأن يدي والقب
ــز  ـ أيــده اÝ ـ  و ســمو  خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزي

ولي عهده  ا�مير حمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

و أكــد الدكتــور محمــود علــى أن حفــل المعايــدة يعــزز روح المحبــة وا�لفــة، ويقــوي 
روابــط ا�خــوة بيــن موظفــي المدينــة الطبيــة وكذلــك يهيــئ الفرصــة للجميــع 

لمقابلة زمالئهم من ا�دارات المختلفة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

حب العمل و إتقانه

من داخل المدينة

ــر،  ــد والمقّص ــن المجته ــز بي ــار الّتميي ــو معي ــل ه ــان العم إتق
فالجميــع يعمــل و يجتهــد، لكــّن الفــارق بينهــم يكــون فــي 
درجــة إتقانهــم �عمالهــم، و مــن خــال ذلــك يتمّكــن صاحــب 
العمــل مــن تمييــز المتقنيــن عنــده فيكافــئ المتقــن و يجــازي 
حتــى  اãخريــن  لتشــجيع  الحوافــز  يضــع  كذلــك  و  المقّصــر، 

يكونوا مثل أقرانهم المتقنين. 
الحيــث  فــي  ســلم  و  عليــه   Ýا صلــى  الرســول  ســقول 
الشــريف:" إّن اÝ يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــًال أن يتقنــه"، لــذا 
ــواب  ــر والّث ــى ا�ج ــول عل ــق الحص ــو طري ــل ه ــان العم ــإن إتق ف

ونيل رضا اÝ تعالى ومحّبته، 
ــان  ــات، فا�نس ــض الّنفق ــه يخّف ــل أن ــان العم ــا إتق ــن مزاي إن م
ــر  ــر الكثي ــل يوّف ــه ا�كم ــى وج ــه عل ــه و يؤّدي ــن عمل ــن يتق حي
مــن الجهــد والمــال الــذي قــد يبــذل الحقــًا علــى صيانــة ا�دوات 
ــا  ــراد، كم ــركات وا�ف ــى الّش ــال عل ــر الم ــذا يوّف ــة وه المختلف
ــيء  ــي كّل ش ــة ف ــى المثالّي ــول إل ــّب الوص ــاس ح ــم الّن ــه يعّل أن
تــراه  عملــه  يتقــن  فالــذي  أخالقهــم،  ويهــّذب  الحيــاة  فــي 
الّدراســة  فــي  شــيء،  كّل  فــي  والكمــال  ا�تقــان  إلــى  يســعى 

وطلب العلم، بل وحّتى في الّدين وتحصيل ا�جر.
منهــم  الطموحيــن  وخاصــة  الّنــاس  مــن  كثيــٌر  فــإن  لــذا 
يبحثــون عــن تحقيــق ذاتهــم ولــن يتأتــى ذلــك إال بــأداء ا�عمــال 
ــان  ــة ا�نس ــي جعب ــا ف ــن م ــر ع ــارة تعّب ــان ومه ــة بإتق المختلف
مــن مهــارات وقــدرات اســتطاع أن يحّولهــا بإرادتــه مــن طاقــٍة 

دفينة في نفسه إلى أفعال على أرض الواقع.

و مــن ذلــك، كــن ُمتقنــًا .. مخلصــًا .. تســعى إلــى التمكــن فــي 
كل أمــور حياتــك، مــن خــالل العمــل بحــب، و هــو المنطلــق 
ــي  ــه ف ــاراً عظيم ــه ثم ــن اتبع ــه كل م ــن خالل ــيجني م ــذي س ال

شتى أمور حياته، و على أطول مدى..

 هبة عبداÝ عزيز الرحمن: المتطوعة التي
 أصبحت إحدى أيقونات الوالء في المدينة

" فهد الطبية " و "نبراس" توقعان
 اتفاقية لمكافحة المخدرات

"فهد الطبية" تفتح خطًا لمنسوبيها 
لتقديم االستشارات في حاالت التسمم


