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KFMC Public Relation and Corporate Communications 
Administration held the annual Eid Al-Adha greeting 
ceremony on Monday 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 

KFMC Greets its Employees
Prince, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, and he would 
like to congratulate all who complete Hajj and pray that 
Almighty Allah grants them an accepted Hajj and 
forgiveness.

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 .

“E�ective Communication between Employees”“E�ective Communication between Employees”
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 To be the benchmark in provision
of specialized healthcare.  
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specialized, evidence-based and 

safe healthcare, enhanced by
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World Blood Donation Day 

KFMC held an awareness day on the occasion 
of the World Blood Donation Day in the 
presence of Dr. Abdul Salam Al Zaharany, the 
acting Associate Executive Director of Medical 
Administrations, in celebration of motivating 
the society to save the patients' lives.
Statistics indicate that one out of each ten 
patients admitting the hospital needs blood 
transfusion, particularly patients suffering 
from malignant and incurable diseases, and 
operations, particularly, open-heart surgeries 
and caesarean delivery along with traffic 
accidents injuries.
Further, statistics also indicated that the 

donor acquiring many health benefits by blood 
donation such as increasing the bone marrow 
activity to produce new quantities of cells (Red 
blood cells, white blood cells and platelets), 
increasing blood circulation, and reducing heart 
disease and clogged arteries along with 
preventing accumulation of iron in the blood for 
patients suffering from iron overload such as 
Hemochromatosis.
Afterwards, Dr. Al Zaharany honored many 
blood donors who contributed with their bloods 
in assisting the needed patients along with 
honoring the departments supporting the blood 
bank in blood donation campaigns.

 Employee of the 
Month

In every successful work environment, there is a number of elements 
contributed to this success and made it continuous. The most notable of 
which is harmony between the employees in the establishment, one of its 
signi�cant reasons is “E�ective Communication between Employees”.

Communication is de�ned as any interaction between two person or two 
di�erent entities in order to convey speci�c information, thoughts or 
emotions, to change attitudes and motivate others to achieve certain goals. 

Some studies suggested that success in any work is attributed by %85 to 
communication skills and %15 to master work skills. For this reason, one's 
success in life is associated with the ability to communicate e�ectively 
which contributes signi�cantly in the individual's behavior, as well as it 
harmonizes views, concepts, ideas and standardizes working methods, 
communicates individual's ideas and views to the decision-making entities, 
which lead to link the ideas of individual and decision- policy making 
centers, thus achieving participation and harmony.  

One of most important bene�t that will be added by the E�ective 
Communication between Employees  is to provide the individual with calm, 
alertness and patience, leading to be wise in making his decisions and 
judgments, making correct decisions and appropriate judgments without 
any fanaticism or coercion.

It also works to make successful relationships whether  at the family, work 
or other levels, in order to provide the individual with other important skills 
such as listening to others with credibility and impartiality, making him 
in�uential and successful leader.

The most signi�cant point is that E�ective Communication between 
Employees greatly minimizes disputes and problems as well as increases 
friendships in an individual's environment, since poor communication with 
people causes disputes, while e�ective communication make successful 
relationships.

KFMC Enhances its Success in 
Utilizing Modern Technologies for 
Gastroenterology and Hepatology 
Endoscopies
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To Improve your health for people with special needs as they have an 
adverse effect on the psychological state such as: depression, anxiety and 

disorder such as: hyperactivity disorder and attention deficit

KFMC Enhances its Success in Utilizing Modern Technologies 
for Gastroenterology and Hepatology Endoscopies

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

KFMC enhanced its success in treating Gastroenterology and 
Hepatology diseases by endoscopy through applying  the 
latest diagnostic and therapeutic techniques made during the 
last three years. This is a  qualitative shift contributed in 
changing many traditional concepts and methods in treating 
cases such as cystic duct obstruction, pancreas cancer, 
stomach cancer and esophageal cancer , and chronic 
hepatitis resulting from hepatitis C.

Benchmarking Establishment Keeping Up with the World.

"The last phase witnessed an international development in 
the field of diagnosing and treating different 
Gastroenterology and Hepatology diseases, noting that KFMC 
was always keen on keeping up with this development by 
providing the best therapeutic services as it is a 
benchmarking establishment in KSA since it owns specialized  
medical centers in neurological surgery , Gastrointestinal 
tumors, cardiology and surgery" Gastroenterology  and 
Therapeutic Interventional Endoscopies Consultant, and 
Head of Gastroenterology, Endoscopies and Hepatology 
Department in KFMC, Dr. Abed Al-Lehibi asserted.

 

Advisory Experience and Advanced Training

Dr. Al-Lehibi indicated that KFMC Gastroenterology 
Department is considered one of the advanced centers that 
serves patients in various KFMC departments. It was 
classified as a training center for Gastroenterology and 
Hepatology fellowship as per the Saudi Commission for 
Health Specialties accreditation. It comprises of three main 
sections: Gastroenterology, Hepatology and Endoscopies 
sections where ten elite consultants in the field of 
Gastroenterology are working there. Further, it accepts over 
the year a number of trainees, health faculties' students and 
interns receiving an advanced specialized training.

New Concept of Endoscopies Performance

Endoscopies operation method has been changed than ever 
before few years. This is asserted by Dr. Al-Lehibi who spoke 
about KFMC usage of ultrasound endoscopies  which is 
considered an important shift in the Gastroenterology 
treatment methods as they can be used in treating tumors 
along with taking cells easily without any surgical 
intervention. "KFMC utilizes modern technological abilities 
whether usual or highly specialized ones. While traditional 
endoscopies were used for diagnosis, the new concept; the 

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 identified a complete match between the Mendelian 
versions or the genetic mutation of the KCTD3 gene in four 
different families. They are completely similar in the genetic 
code with another Saudi family which has been subjected to a 
genetic examination and confirmed these identical results; this 
disease is hereditary and exists in KSA, and may affect families 
particularly in the southern region of KSA.

 "We found 4 other families with the same genetic symptoms of 
the 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 

interventional endoscopies combines diagnosis and 
treatment", he added.

Breaking Up Stones by Laser

On the other hand, Dr. Al-Lehibi revealed another type of 
endoscopies used in KFMC; bile duct or cystic duct 
endoscopies which deal with stones gathering or obstruction 
cases which cannot be diagnosed by regular endoscopies. 
"KFMC started using modern endoscopies of high quality 
operated by catheter three years ago. It allows meanwhile 
using laser in breaking up stones, the matter which cannot be 
done except by a surgical intervention", he stated.

Sleeve Gastrostomy without any Complications

While many people are concerned about sleeve gastrectomy 
operations and their potential complications, it becomes 
possible to speak about the perfect practical solution for 
patients enabling the physicians to perform sleeve 
gastrectomy operations for a wider category, especially those 
cases not responding to the traditional treatment as surgical 
interventions were not recommended for those cases due to 
many factors, including body density.

The solution by using endoscopies in sleeve gastrectomy 
operations; it is an international used method that has been 
applied  in KFMC during the last period. This method results 
were accepted in weight loss with less complications without 
any surgical procedures at all.

 

Balloon Endoscopies Unique Experience

Small intestine endoscopies remained one of the most 
accurate therapeutic methods used in treating 
gastrointestinal diseases. KFMC succeeded in providing a 
unique experience in this filed by using small intestine 
endoscopies between duodenum and colon. In this method, 
examination is performed by balloon endoscopy to detect any 
tumor or bleeding and get them treated diagnostically or 
therapeutically  whether by taking  medical procedure or 
referring the case along with its accurate results to the 
specialized entity to keep on its treatment until it is fully cured, 
If Allah's wills.

Towards Ending Hepatitis Patients Suffering

Hepatitis patients in KSA suffer from chronic diseases, most 

prominently cirrhosis as hepatitis B and C are among its most 
important causes. Many of those cases are related to obesity or 
caused by fats deposition in the liver for a long period. To eliminate 
this suffering, KFMC used the most recent technologies providing 
all  Hepatitis  patients with all examinations they need, including 
liver stiffness measurement by a specialized screen within no more 
than a quarter-hour approximately. Afterwards, the physician 
determines the patient's treatment plan and provides Hepatitis B 
and C treatment whether by KFMC or the Ministry of Health (MOH).

KFMC, represented by Gastroenterology  and Hepatology  
Department, in cooperation with MOH developed a strategic vision 
aiming to reach a phase where all Hepatitis C patients complete 
their treatment in KSA.

International Conferences and Practical Applications

In addition to use modern technologies in treatment, KFMC took 
care of the scientific aspect and establishing communication 
channels and experiments exchange. KFMC organized three 
international conferences on endoscopies in 2014 and 2016, in 
addition to the conference held in May 2018 whose subjects 
focused on gastrointestinal tumors, and how to get them 
diagnosed by modern methods, taking samples, and differentiating 
between benign tumors and others.

This conference further discussed cystic ducts diseases, tumors 
and stones gathering. Moreover, it presented live operations of 
breaking up stones in liver without complications and  perform  
endoscopic sleeve gastroplasty. In addition, many discussion were 
exchanged among  selection  of  Saudi physicians along with their 
counterparts from the Arab world, Europe and USA. At the end of 
the conference, a set of recommendations were declared aiming to 
serve patients and encourage the medical field and trainees in KSA 
to master diagnosis and treatment methods, and use modern 
devices in treating gastrointestinal diseases.

8412 Specialized Care Cases

According to the Head of Gastroenterology and Hepatology 
Department in KFMC, Dr. Abed Al-Lehibi, the department received 
in 2018-2017 about 8412 cases and all of which  needed a 
specialized health care. Those cases varied from cystic duct 
endoscopies, ultrasound endoscopies, stomach and esophageal 
tumors diagnosis, obstructions and stones treatment, taking 
samples from pancreatic mass and others. A large number of these 
cases have been subjected to regular upper and lower endoscopies

mental with severe epileptic seizures, and similarity in the facial 
and limbs appearances; A CT scan of the brain for all affected 
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 effort 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 suffer from severe physical, 
mental and mobility disabilities, with incurable epileptic 
seizures. The brain CT scan also showed that the brainstem was 
affected 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 affected 
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 confirmed yet that it caused the genetic 
disease; and therefore we waited two years later to find 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 confirmed.

 "Research results showed that marriage between relatives is one 
of the strongest
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Your diet affects not only your physical health but also your mental health

 Employee of the Month
Adam Al Othman, left everything and followed his 

passion for "mechanics"!It became clear early that movement and speed were of great 
importance in shaping the personality of Adam, who was born and 
raised in the city of Riyadh. Movement and speed had a major role in 
shaping the features of his personal and professional life. Not only 
they impacted his career, but also his hobbies. In addition to enjoying 
bowling, "Adam" loved playing football since childhood and has won 
with his team two Ramadan tournaments organized by King Fahad 
Medical City (KFMC) for its employees and won "Top Scorer" and "Best 
Player" titles in one of them. He was the striker who won the first 
round of the biggest football tournament in the city of Riyadh for 
amateurs, which was organized by the General Sports Authority 
"Tournament of Riyadh Neighborhoods". In addition, he excelled in 
volleyball, as he was titled the "Best Player" in KFMC Ramadan 
Tournament for his volleyball team.

Passion for "mechanics"
"Adam" had passion during his high school for installation and 
dismantling of machines and parts of the devices. After graduating 
with high degrees, his relatives waited for his future choices, but he 
surprised everyone by his decision to stop his study at this point to go 
to the professional career through working in mechanics, which 
captured his thinking and imagination.

Adam in KFMC
Adam started his KFMC career life in 2008, when he joined his first 
position as a "Medical Gas Technician", through which he learned a lot 
in relation to spare parts, its components and how to deal with them. 
He then proceeded in KFMC Maintenance Department until he was 
appointed as "General Maintenance Supervisor" in 2015; through this 
position, he experienced many experiments and passed many courses 
that he was nominated for, which was important for his career, such as 
"Medical Gas Systems", "Working Mechanism in Operating Rooms" 
and "Endoscopy".

The beginnings
Despite the distinguished and powerful start of Adam at KFMC 
Maintenance Department, the English language barrier was one of 
the biggest challenges he ever faced at the beginning, where he 
spare no effort to overcome it. He enrolled in the English language 
courses held at KFMC Faculty of Medicine; with practice and 
mingling with others, he managed to overcome it and continue to 
shine in his career.

Passion and challenges
The most interesting thing for Adam about his work at KFMC is its 
diversity and being of an open field that he can benefit from its 
various experiences and cultures that are a great addition to 
anyone.
The most difficult challenge for Adam is the high sensitivity of his 
work during emergency maintenance problems that can directly 
affect the patients, who are the base of care and attention at the 
facility, as this task must be accomplished at high speed and 
accuracy.

His vision and aspirations
Adam is observing the tremendous development of KFMC and he is 
looking forward that KFMC reaching the position it deserve in the 
highest rankings, through the efforts of its distinguished cadres. He 
is seeking to complete his university studies to open the horizons 
for his professional ambitions and future goals.

Conclusion
"Adam" recommends that we all be up to the expectations, always 
have trust and sincerity to work for the sake of Allah, the Almighty, 
as everyone in this entity works for the benefit of patients, and 
always remember the Hadith of our Holy Messenger: (Allah will be 
pleased with those who try to do their work in a perfect way).

INSIDE KFMC
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Identify your anxiety and stress triggers by recording and analyzing negative 
attitudes to avoid them in the future
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Newborns

٤

جيل المواقف السلبية وتحليلها لتفاديها مستقبًال

Participate with us in

“Madinati competition” 
to win valuable prizes 

 madinatii@kfmc.med.sa شارك معنا و أرسل 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, Waleed AlHawamdeh from King 
Salman Heart Center, is a proud father of a baby 
boy named AWS

نبارك للزميل وليد الحوامدة ، من مركز الملك سلمان لطب وجراحة 
القلب، بقدوم  مولوده أوس جعله ا� من مواليد السعاده

Our Colleagues, Tariq M.Alayan
from Nursing, is a proud father of a baby boy 
named yanal

نبارك للزميل طارق العليان، من إدارة 
التمريض،بقدوم  مولوده ينال جعله ا� من 

مواليد السعاده.

نبارك للزميل محمد دودين، من مركز 
الملك سلمان لطب وجراحة القلب،بقدوم  

مولوده جاد جعله ا� من مواليد السعاده

نبارك للزميلة شيماء الشمري، من قسم 
التنسيق االكاديمي ،بقدوم  مولودتها نجالء 

جعلها ا� من مواليد السعاده.

Our Colleagues, Shaima F. AlShamari  
from Customer Care Center, is a proud father of 
a baby boy named Naglaa

Our Colleagues, Mohammed F.Doudin  
from King Salman Heart Center, is a proud father of a 
baby boy named Jaad 

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?
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ال يؤثر نظامك الغذائي على صحتك البدنية فقط إنما يؤثر على صحتك العقلية أيضُا

آدم العثمان: ترك كل شيء و اتبع شغفه "بالميكانيكا"..!
اتضــح مبكــراً  أهميــة الحركــة و الســرعة فــي تكويــن شــخصية "آدم" الــذي ولــد 
ــح  ــكيل مالم ــي تش ــم ف ــدور الحاك ــا ال ــاض وكان لهم ــة الري ــي مدين ــرع ف و ترع
حياتــه الشــخصية و المهنيــة، ولــم يتوقــف أثرهمــا علــى مهنتــه فقــط بــل حتــى 
البولينــج فقــد  الــى اســتمتاعه بممارســة رياضــة  فــي هواياتــه، فبا¾ضافــة 
عشــق "آدم" ممارســه كــرة القــدم منــذ نعومــة أظفــاره و حــاز مــع فريقــه علــى 
فهــد  الملــك  مدينــة  تنظمهــا  التــي  الرمضانيــة  البطــوالت  مــن  نســختين 
الطبيــة لموظفيهــا و لقــب "الهــداف" و "أفضــل العــب" فــي إحداهمــا و كان 
مهاجــم الفريــق الــذي خطــف النســخة اÃولــى مــن البطولــة اÃكبــر لكــرة القــدم 
فــي مدينــة الريــاض علــى مســتوى الهــواة والمنظمــة مــن قبــل هيئــة الرياضــة 
ــرة حينمــا  ــرع أيضــًا فــي كــرة الطائ ــة أحيــاء منطقــة الريــاض"، و ب العامــة "بطول
نــال لقــب " أفضــل العــب" فــي بطولــة "مدينــة الملــك فهــد الطبيــة" الرمضانيــة  

لكرة الطائرة التي حققها كذلك مع فريقه.. 

شغف "الميكانيكا"
شــغف "آدم" إبــان دراســة للثانويــة العامــة بتركيــب و تفكيــك المكائــن و قطــع 
غيــار اÃجهــزة , وبعــد أن تخــرج بدرجــات عاليــة انتظــر القريبيــن منــه خياراتــه 
لمســتقبله إال أنــه فاجــأ الجميــع بقــراره لوقــف حياتــه الدراســية عنــد هــذا الحــد 
ليتجــه إلــى عالــم المهنــة مــن خــالل بوابــة العمــل فــي الميكانيــكا التــي أســرت 

تفكيره و خياله.

"آدم" في مدينة الملك فهد الطبية
انطلقت مسيرة "آدم" في المدينة الملك فهد الطبية عام ٢٠٠٨م عندما التحق 
ــر  ــه الكثي ــن خالل ــل م ــذي عم ــة" وال ــازات طبي ــي غ ــه "فن ــب ل ــأول منص ــا ب فيه
فيمــا يختــص فــي قطــع الغيــار ومحتوياتهــا والمعامــالت الخاصــة بهــا ثــم تــدرج 
فــي إدارة الصيانــة بالمدينــة حتــى وصــل الــى منصــب "مشــرف عــام صيانــة 
العديــد مــن  اجتــاز  التجــارب و  العديــد مــن  عامــة" عــام ٢٠١٥م خــاض خــالل 
الــدورات التــي رشــح لهــا و المهمــة فــي مجــال عملــه، كــدورات "أنظمــة الغــازات 

الطبية" و "آلية العمل في غرف العمليات" و "المناظير".

البدايات
الملــك فهــد  إدارة الصيانــة بمدينــة  القويــة فــي  "آدم" المميــزة و  رغــم بدايــة 
ــي  ــا ف ــي واجهه ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــة كان م ــة ا¾نجليزي ــق اللغ ــة إال إن عائ الطبي
بدايتــه و التــي لــم يوفــر جهــداً فــي تجاوزهــا فالتحــق فــي دورات اللغــة االنجليزيــة 
اســتطاع  واالختــالط  الممارســة  مــع  و  بالمدينــة  الطــب  كليــة  فــي  المقامــة 

تخطيها و االستمرار بالتألق في مسيرته العملية.

الشغف و التحديات
ــوع  ــو التن ــة ه ــد الطبي ــك فه ــة المل ــه بمدين ــال عمل ــي مج ــر "آدم" ف ــا يثي ــر م أكث
وكونــه ذو مجــال مفتــوح يمكــن االســتفادة بالعديــد مــن الخبــرات و الثقافــات التــي 

تشكل إضافة كبيرة Ãي شخص..
أمــا أصعــب التحديــات التــي يواجههــا هــي الحساســية العاليــة لعملــه أثنــاء حــدوث 
ــم  ــن ه ــى والذي ــى المرض ــر عل ــا المباش ــدى تأثيره ــة لم ــة الطارئ ــاكل الصيان مش
ــة  ــذه المهم ــاز ه ــب إنج ــث يج ــأة، حي ــذه المنش ــي ه ــام ف ــة واالهتم ــز الرعاي مرك

بسرعة عالية ومتناهية الدقة.

رؤية و تطلعات
يرقــب "آدم" الخطــوات الهائلــة لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة ل×مــام و يتطلــع 
لوصولهــا للموقــع الــذي تســتحقه فــي أعلــى التصنيفــات وذلــك مــن خــالل جهــود 
الكــوادر المميــزة فيهــا، و يســعى ¾كمــال دراســته الجامعيــة لفتــح اØفــاق أمــام 

طموحاته المهنية و أهدافه المستقبلية.

مسك الختام
يوصــي "آدم" أن نكــون جميعــًا عنــد حســن الظــن و الثقــة دائمــًا و إخــالص العمــل 
لوجــه ا� تعالــى كــون الجميــع فــي هــذا الكيــان يعمــل لمصلحــة المرضــى، و تذكــر 

حديث رسولنا الكريم (إن ا� يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه )..

موظف العدد
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لتحسين صحتك العقلية مارس الرياضة بانتظام. حيث أن لها تأثير 
إيجابي على اÃمراض النفسية مثل: االكتئاب، و القلق و اضطرابات مثل: 

اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه

«فهد الطبية» تعزز برنامجها الوطني للتعقيم بتوظيف خّريجيه

مدينة الملك فهد الطبية تعزز نجاحها في استخدام التقنيات الحديثة 
لمناظير الجهـاز الهضمـي والكبـد

أكــد مديــر إدارة التخديــر وغــرف العمليــات فــي مدينــة الملــك 
فهــد الطبيــة د. أســامة الزريقــي توظيــف عــدد كبيــر مــن 
الخريجيــن والخريجــات فــي مجــال التعقيــم والتمريــض فــي 
لتخريــج  وطنــي  برنامــج  خــالل  مــن  الطبيــة  المدينــة 
متخصصيــن فــي مجــال التعقيــم تقيمــه داخلهــا ســنويًا، 
وتــم تخريــج أولــى دفعاتــه للعــام ٢٠١٧، مشــيراً إلــى ارتفــاع 
نســبة الســعودة خــالل العــام الماضــي فــي التخصصــات التــي 
تتعامــل مــع غــرف العمليــات داخــل المدينــة الطبيــة بنســبة 

تجاوزت ٣٥ % عن المعدل السابق.

وتحــدث د. الزريقــي عــن تمّكــن إدارة التخديــر والعمليــات فــي 
مدينــة الملــك فهــد الطبيــة مــن تقليــل قوائــم االنتظــار 
بنســبة ٥٠ %، وقــال:" الفرق الطبيــة تعمل في غرف العمليات 
العمــل  وهــذا  عاليــة،  بكفــاءات  متجانــس  عمــل  كفريــق 
العمليــات  ارتفــاع اســتغالل وقــت غــرف  إلــى  أدى  الــدؤوب 
بنســب ملحوظــة زادت مــن ٧٠ % إلــى مــا يقــارب ٨٥ %، حيــث 

اســتطاعت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة تعزيــز نجاحهــا فــي عــالج أمــراض 
الجهــاز الهضمــي والكبــد بالمناظيــر؛ وذلــك مــن خــالل تطبيــق أحــدث 
التقنيــات التشــخيصية والعالجيــة التــي صنعــت خــالل الســنوات الثــالث 
المفاهيــم  مــن  الكثيــر  تغييــر  فــي  أســهمت  نوعيــة  نقلــة  الماضيــة. 
وأورام  المراريــة  القنــاة  كانســداد  حــاالت  لعــالج  التقليديــة  واÃســاليب 
ــة  ــد المزمن ــات الكب ــى التهاب ــة إل ــريء، با¾ضاف ــدة والم ــاس والمع البنكري

الناتج عن التهاب الكبد « سي».

منشأة مرجعية تواكب العالم

الدكتــور عابــد اللهيبــي استشــاري الجهــاز الهضمــي والمناظيــر التداخليــة 
والعالجيــة، رئيــس قســم الجهــاز الهضمــي والمناظيــر والكبــد فــي مدينــة 
ــًا  ــوراً عالمي ــهدت تط ــة ش ــة الماضي ــد أن المرحل ــة أك ــد الطبي ــك فه المل
ــد،  ــي والكب ــاز الهضم ــراض الجه ــف أم ــالج مختل ــخيص وع ــال تش ــي مج ف
مشــيراً إلــى أن المدينــة الطبيــة كانــت ســباقة دومــًا لمواكبــة هــذا التطــور 
عبــر تقديــم أفضــل الخدمــات العالجيــة بوصفهــا منشــأة مرجعيــة فــي 
جراحــة  فــي  تخصصيــة  طبيــة  مراكــز  امتالكهــا  خــالل  مــن  المملكــة 

وأمراض اÃعصاب وأورام الجهاز الهضمي والقلب، والجراحة.

خبرة استشارية وتدريب متقدم

وأشــار الدكتــور اللهيبــي أن قســم الجهــاز الهضمــي فــي المدينــة الطبيــة 
ــام  ــف أقس ــي مختل ــى ف ــدم المرض ــي تخ ــة الت ــز المتقدم ــن المراك ــد م يع
المدينــة، وقــد تــم تصنيفــه كمركــز تدريبــي لزمالــة الجهــاز الهضمــي 
للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  قبــل  مــن  باعتمــاد  وذلــك  والكبــد 
الصحيــة، حيــث يضــم القســم ثالثــة ُشــعب أساســية هــي الجهــاز الهضمــي 
والكبــد والمناظيــر، يعمــل فيهــا عشــرة استشــاريين مــن صفــوة اÃطبــاء 
فــي مجــال الجهــاز الهضمــي، كمــا يســتقبل القســم علــى مــدار العــام عــدداً 
الذيــن  االمتيــاز  وأطبــاء  الصحيــة  الكليــات  وطــالب  المتدربيــن  مــن 

يحصلون على تدريب تخصصي متقدم.

مفهوم جديد لعمل المناظير

تغيــرت الطريقــة التــي تعمــل بهــا المناظيــر عــن مــا كان عليــه اÃمــر قبــل 
ســنوات قليلــة، هــذا مــا أكــده الدكتوراللهيبــي الــذي تحــدث عــن اســتخدام 
المدينــة الطبيــة لمناظيــر اÃشــعة التلفزيونيــة التــي تعــد نقلــة مهمــة فــي 
أســاليب عــالج الجهــاز الهضمــي حيــث يمكــن اســتخدامها فــي عــالج 
ــي.  ــل جراح ــهل ودون أي تدخ ــكل س ــا بش ــذ الخالي ــا أخ ــا يمكنه اÃورام كم
وأضاف:»تســتخدم المدينــة الطبيــة إمكانيــات تقنيــة حديثــة فــي المناظيــر 
المناظيــر  كانــت  حيــن  وفــي  جــداً،  الدقيقــة  أو  المعتــادة  تلــك  ســواء 
التقليديــة تقــوم بــدور التشــخيص فــإن المفهــوم الجديــد لمــا يعــرف 

بالمناظير التداخلية، يجمع ما بين التشخيص والعالج معًا».

تفتيت الحصى بالليزر

المناظيــر  مــن  آخــر  نــوع  عــن  الدكتوراللهيبــي  كشــف  آخــر،  جانــب  فــي 
المســتخدمة فــي المدينــة الطبيــة، و هــي مناظيــر القنــاة الصفراويــة او 
القنــاة المراريــة والتــي تتعامــل مــع حــاالت تجمــع الحصــوات او االنســداد التــي 
ال يمكــن تشــخيصها بالمناظيــر المعتــادة، موضحــًا «منــذ ثــالث ســنوات، 
المناظيــر  أجهــزة  اســتخدام  فــي  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة  بــدأت 
ــح  ــا تتي ــطرة كم ــة القس ــل بطريق ــي تعم ــة والت ــة العالي ــة ذات الدق الحديث
ــذا  ــى، وه ــت الحص ــي تفتي ــزر ف ــتخدام اللي ــه اس ــت نفس ــي الوق ــب ف للطبي

أمٌر لم يكن وارداً باي طريقة غير جراحية».

تكميم المعدة.. بال مضاعفات

إلــى  النــاس ينظــرون بتخــّوف  الكثيــر مــن  بــات فيــه  الــذي  الوقــت  فــي 
مــن  أصبــح  لهــا،  المحتملــة  والمضاعفــات  المعــدة  تكميــم  عمليــات 
ــا  ــى كم ــل للمرض ــالج اÃمث ــدم الع ــي يق ــل عمل ــن ح ــث ع ــن الحدي الممك
يمنــح اÃطبــاء إمكانيــة إجــراء تكميــم المعــدة لشــريحة أوســع، خصوصــًا 
تلــك الحــاالت التــي لــم تكــن تســتجيب للعــالج التقليــدي ولــم يكــن ينصــح 
طبيــًا بخضوعهــا تدخــالت جراحيــة بالنظــر إلــى عوامــل عــدة مثــل كثافــة 

الجسم.

وهــي  المعــدة،  لتكميــم  المناظيــر  اســتخدام  فــي  الحــل  هــذا  يكمــن 
المدينــة  فــي  تطبيقهــا  بــدأ  وقــد  عالميــًا  االســتخدام  جديــدة  طريقــة 
الطبيــة خــالل الفتــرة الماضيــة، حيــث كانــت نتائجهــا مقبولــة فــي إنقــاص 

الوزن بمضاعفات أقل ودون جراحة على ا¾طالق.

تجربة مميزة لطريقة المناظير بالبالون

ظلــت مناظيــر اÃمعــاء الدقيقــة واحــدة مــن أكثــر اÃســاليب العالجيــة دقــة 
فــي عــالج أمــراض الجهــاز الهضمــي وقــد نجحــت مدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة فــي تقديــم تجربــة مميــزة فــي هــذا المجــال مــن خــالل اســتخدام 
مناظيــر اÃمعــاء الدقيقــة بيــن االثنــي عشــر والقولــون، حيــث يتــم خاللهــا 
تطبيــق الفحــص بطريقــة التنظيــر بالبالــون الكتشــاف أي أورام أو نزيــف، 
والتعامــل معــه تشــخيصيًا أوعالجيــًا، ســواء باتخــاذ ا¾جــراء الطبــي أوتحويــل 
التخصــص لمواصلــة عالجهــا  إلــى جهــة  الدقيقــة  نتائجهــا  الحالــة مــع 

وصوًال إلى الشفاء بإذن ا�.

نحو إنهاء معاناة مرضى الكبد

يعانــي مرضــى الكبــد فــي المملكــة مــن حــاالت مزمنــة يمثــل التليــف 
أبرزها، ومن أهم أسبابه التهابات الكبد الوبائية فيروس B /C والكثير من هذه 
الحــاالت تكــون مرتبطــة بالســمنة أو ناتجــة عــن ترســبات الدهــون فــي 

ــة  ــة الطبي ــخرت المدين ــاة، س ــذه المعان ــاء ه ــرات طويلة.و¾نه ــد لفت الكب
مــن  يحتاجونــه  مــا  كل  الكبــد  لمرضــى  تقــدم  التــي  و  التقنيــات  أحــدث 
الفحوصــات، ومنهــا إجــراء فحوصــات قيــاس خشــونة الكبــد عبــر شاشــة 
ــا  ــرر بعده ــًا، يق ــاعة تقريب ــع س ــاوز رب ــدة ال تتج ــي م ــة، ف ــة مخصص تلفزيوني
 Cو  B الفيــروس  عــالج  وتوفيــر  للمريــض  العالجيــة  الخطــة  الطبيــب 

سواء عن طريق المدينة الطبية او وزارة الصحة.

وقــد وضعــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة ممثلــة بقســم أمــراض الجهــاز 
الهضمــي والكبــد بالتعــاون وزارة الصحــة رؤيــة اســتراتيجية تســتهدف 
ــد  ــروس الكب ــى في ــع مرض ــالج جمي ــا ع ــل فيه ــة يكتم ــى مرحل ــول إل الوص

الوبائي سي- C في المملكة.

مؤتمرات عالمية وتطبيقات عملية

فضــًال عــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي العــالج، فقــد اهتمــت المدينــة 
ــث  ــرات، حي ــادل الخب ــل وتب ــوات التواص ــح قن ــي وفت ــب العلم ــة بالجان الطبي
نظمــت ثــالث مؤتمــرات عالميــة مختصــة فــي المناظيــر عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
با¾ضافــة إلــى المؤتمــر الــذي عقــد فــي شــهر مايــو ٢٠١٨م، وقــد ركــزت 
موضوعاتــه علــى اورام الجهــاز الهضمــي وكيفيــة تشــخيصها بالطــرق 

الحديثة واخذ عينات وطريقة التفرقة بين الكتل الحميدة وغيرها.

وقــد ناقــش هــذا المؤتمــر كذلــك أمــراض القنــاة المراريــة واÃورام وتجمــع 
ــوات  ــت الحص ــرة لتفتي ــواء مباش ــى اله ــاالت عل ــرض ح ــا ع ــوات، كم الحص
داخــل الكبــد دون مضاعفــات و¾جــراء عمليــات تكميــم المعــدة بالمنظــار، 
كمــا دارت العديــد مــن الحــوارات بيــن نخبــة مــن اÃطبــاء الســعوديين 
بجانــب نظرائهــم مــن أنحــاء العالــم العربــي وأوروبــا وامريــكا. وفــي نهايــة 
المؤتمــر، أعلنــت مجموعــة مــن التوصيــات التــي تهــدف لخدمــة المرضــى 
كمــا تســعى لتشــجيع المجــال الطبــي والمتدربيــن فــي المملكــة علــى 
لعــالج  الحديثــة  اÃجهــزة  واســتخدام  والعــالج  التشــخيص  طــرق  إتقــان 

الجهاز الهضمي.

٨٤١٢ حالة رعاية تخصصية

الجهــاز  قســم  رئيــس  اللهيبــي  عابــد  الدكتــور  أوضحــه  مــا  بحســب 
الهضمــي والكبــد فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، فقــد اســتقبل القســم 
في العام ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ م قرابة ٨٤١٢ ألف حالة كانت جميعها بحاجة إلى رعاية 
صحيــة تخصصيــة، وقــد تنوعــت مابيــن مناظيــر القنــاة المراريــة ومناظيــر 
عــالج  والمــريء  المعــدة  فــي  اÃورام  وتشــخيص  التلفزيونيــة،  اÃشــعة 
االنســداد والحصــوات، أخــذ عينــات مــن الكتــل فــي البنكريــاس وغيرهــا، 
فيمــا خضــع عــدد كبيــر مــن هــذه الحــاالت للمناظيــر المعتــادة بنوعيهــا 

العلوية والسفلية.

إن غــرف العمليــات تعــد مــن المرافــق مرتفعــة التكلفــة علــى 
المنشآت الصحية التي تتنافس على استغاللها.

ــى ١٢٦٠٠  ــن ٩٦٠٠ إل ــع م ــات ارتف ــدل العملي ــي أن مع ــاد الزريق وأف
مــع  تتماشــى  التــي  اÃرقــام  وهــي   ،٢٠١٧ للعــام  عمليــة 
المعــدالت العالميــة فــي هــذا المجــال، كمــا أن هــذه الزيــادة ال 
تتوقــف علــى االرتفــاع الرقمــي فقــط، بــل يقابلهــا اهتمــام 
بجــودة العمــل للعمليــات الجراحيــة، حيــث يهتــم أطبــاء 
ــر  ــاء التخدي ــهم أطب ــى رأس ــى وعل ــالمة المرض ــر وس التخدي
قبــل وأثنــاء وبعــد العمليــة مــن خــالل مالزمــة المرضــى فــي 
غــرف العمليــات ومقابلتهــم قبــل العمليــة لكســر الرهبــة 
منهــا وتجهيــز المريــض ومناقشــة الخطــة المناســبة، ثــم 
التقنيــات  باســتخدام  العمليــات  ألــم  لتقليــل  متابعتــه 

الحديثة وتقنيات البنج الموضعي".

بوجــود  الطبيــة  فهــد  الملــك  مدينــة  "تتميــز  وأضــاف: 
الحــاالت  كثــرة  إلــى  يــؤدي  ممــا  المرجعيــة،  الطبيعــة 
التــي  التحويليــة  الحــاالت  وكذلــك  والحرجــة،  المرجعيــة 
تتطلــب وجــود كفــاءات عاليــة للتعامــل معهــا، والتــي تحتــاج 
مجــال  فــي  أو  جراحيــة  كانــت  ســواء  دقيقــة  تخصصــات 
التخديــر أو فــي الطاقــم الفنــي أو التمريضــي، وتقتضــي وجــود 
تقنيــات عاليــة، حيــث يوجــد فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
التداخليــة  اÃشــعة  وبعــض  الرقميــة  العمليــات  غــرف 
كالرنيــن المغناطيســي واÃشــعة المغناطيســية واÃشــعة 
مســتوى  ارتفــاع  تقتضــي  الطبيعــة  وهــذه  المقطعيــة، 
التدريــب والحركــة العلميــة، فأصبحــت مدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة عمومــًا وكذلــك التخصصــات التــي تســتخدم غــرف 
الهيئــة  مــن  معتمــد  تدريبــي  مركــز  بمثابــة  العمليــات 

السعودية للتخصصات الصحية على جميع المستويات".



 

 

٤ ٣ ٢

و االتصال المؤسسي

أغسطس ٢٠١٨     العدد الثالث العشرون

أقامــت إدارة العالقــات العامــة و االتصــال المؤسســي فــي مدينــة الملــك فهــد 
الطبيــة حفــل المعايــدة الســنوي بمناســبة عيــد اÃضحــى المبــارك يــوم االثنيــن 

في بهو قاعة االحتفاالت الكبرى بالمدينة الطبية.

ــي  ــار اليمان ــد الجب ــن عب ــود ب ــور محم ــذي الدكت ــام التنفي ــر الع ــتهل المدي واس
ــع  ــى الجمي ــده عل ــا ا� أن يُعي ــد ، داعًي ــة بالعي ــوبي المدين ــة منس ــل بتهنئ الحف
بالخيــر والقبــول وأن يديــم علــى بالدنــا نعمــة اÃمــن واÃمــان والتقــدم فــي ظــل 
ــده  ــز – أي ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ حكوم
ا� و ســمو ولــي عهــده اÃميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيز.ويبــارك 

للحجاج أداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٣٩هـ، متمنيا لهم حجًا مبروراً 
و سعيًا مشكوراً و ذنبًا مغفوراً.

ــة  ــزز روح المحب ــدة يع ــل المعاي ــى أن حف ــود عل ــور محم ــد الدكت و أك
واÃلفــة، ويقــوي روابــط اÃخــوة بيــن موظفــي المدينــة الطبيــة وكذلــك 
ــة  ــن ا¾دارات المختلف ــم م ــة زمالئه ــع لمقابل ــة للجمي ــئ الفرص يهي

بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

مدينة الملك فهد الطبية تعايد منسوبيها

يوم عالمي للتبرع بالدم  

ــا  ــا توعوي ــة يوم ــد الطبي ــك فه ــة المل ــت مدين أقام
اليــوم العالمــي للتبــرع بالــدم بحضــور  بمناســبة 
التنفيــذي  المديــر  الزهرانــي  عبدالســالم  الدكتــور 
المشــارك لــçدارات الطبيــة با¾نابــة، احتفــاء بتحفيــز 

المجمتع للتطوع في إنقاذ حياة المرضى.  
وتشــير ا¾حصــاءات إلــى أن واحــد  مــن كل عشــرة 
ــل  ــى نق ــة إل ــي حاج ــفى ف ــون المستش ــى يدخل مرض
مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  خصوصــا  الــدم 
والعمليــات  والمســتعصية،  الخبيثــة  اÃمــراض 
الــوالدة  المفتــوح،  القلــب  وخاصــة  الجراحيــة 

القيصرية، إضافة إلى مصابي الحوادث المرورية .  
كمــا أثبتــت أن المتبــرع ينــال عــدة فوائــد صحيــة 

مــن تبرعــه بالــدم مثــل زيــادة نشــاط نخــاع العظــام فــي 
إنتــاج كميــات جديــدة مــن الخاليــا (كريــات الــدم الحمــراء، 
ــاط  ــادة نش ــة، وزي ــح الدموي ــاء، صفائ ــدم البيض ــات ال كري
الــدورة الدمويــة، يقلــل مخاطــر ا¾صابــة بأمــراض القلــب 
وانســداد الشــرايين، إضافــة إلــى أنــه يمنــع تراكــم الحديــد 
فــي الــدم لــدى المرضــى الذيــن يعانــون مــن الحديــد الزائــد 

مثل الصبغ الدموي. 
مــن  عــدداً  الزهرانــي  الدكتــور  كــرم   ، ذلــك  عقــب 
فــي  بدمائهــم  ســاهموا  والذيــن  بالــدم   المتبرعيــن 
تكريــم  إلــى  إضافــة  المحتاجيــن  المرضــى  مســاعدة 
التبــرع  الــدم فــي حمــالت  لبنــك  المســاندة  اÃقســام 

بالدم.

من داخل المدينة

"التواصل الفعال بين الموظفين"
فــي كل بيئــة عمــل ناجحــة ال بــد أن تجــد عــدد مــن العناصــر و المقومــات التــي 
مقدمتهــا  فــي  لعــل  االســتمرارية،  منحتــه  و  النجــاح  هــذا  فــي  ســاهمت 
أســبابها  أهــم  أحــد  يأتــي  التــي  و  المنشــأة،  فــي  العامليــن  بيــن  االنســجام 

"التواصل الفعال بين الموظفين".
 يُعــّرف االتصــال بأّنــه أي تفاعــٍل بيــن شــخصين أو جهتيــن مختلفتيــن Ãجــِل 
المواقــف وتحريــك  أو عواطــف ُمحــّددة، لتغييــر  أفــكار  أو  إيصــال معلومــاٍت 

الجهات اÃخرى تجاه تنفيذ حاجٍة ما.
فيمــا تشــير بعــض الدراســات إلــى أن النجاح فــي أي عمل يُعزى بنســبة ٨٥% منه 
إلــى مهــارات االتصــال والتواصــل، و ١٥ % إلــى إتقــان مهــارات العمــل، وÃجــِل ذلــك 
ــال،  ــال الفّع ــارات االتص ــن مه ــه م ــدار تمّكن ــه بمق ــي حيات ــرء ف ــاح الم ــط نج ارتب
كونــه يســاهم بصــورة كبيــرة فــي تســيير ســلوك اÃفــراد وتوجيههــا نحــو 
بيــن  والتقريــب  المواءمــة  علــى  يعمــل  أنــه  كمــا  فيهــا،   المرغــوب  اÃمــور 
با¾ضافــة  العمــل،  أســاليب  وتوحيــد  واÃفــكار  والمفاهيــم  الّنظــر  وجهــات 
لتوصيــل أفــكار و وجهــات نظــر اÃفــراد إلــى جهــات اّتخــاذ القــرار، مّمــا يــؤّدي إلــى 
الربــط بيــن أفــكار اÃفــراد ومراكــز صنــع السياســات والقــرارات؛ و بالتالــي يُحّقــق 

المشاركة واالنسجام.
كمــا أن مــن أبــرز مــا ســيضيفه التواصــل الفعــال بيــن الموظفيــن إكســاب الفــرد 
ــي  ــًا ف ــون حكيم ــى أن يك ــوده إل ــا يق ــدر؛ مّم ــعة الص ــي وس ــدوء والتأّن ــة اله صف
إطــالق قراراتــه و أحكامــه، و اّتخــاذ قــرارات صحيحــة و إطــالق أحــكام مالئمــة و 

سليمة دون أن يكون ُهناك تعّصب أو إجبار في الرأي.
ــة أو  ــتوى العائل ــى مس ــت عل ــواء أكان ــات س ــاح العالق ــى نج ــل عل ــه يعم ــا أن كم
مهّمــة  أخــرى  مهــارات  الفــرد  يُكســب  أنــه  عــن  غوضــًا  غيرهــا،  أو  العمــل 
كاالســتماع للطــرف اØخــر بمصداقيــة وحياديــة؛ مّمــا يجعــل منــه مؤّثــراً وقائــداً 

ناجحًا.
ــورة  ــل و بص ــن يعم ــن الموظفي ــال بي ــل الفع ــإن التواص ــم ، ف ــة اÃه ــا النقط أم
ــرد؛  ــة الف ــي بيئ ــات ف ــادة الصداق ــاكل وزي ــات والمش ــل الخالف ــى تقلي ــرة عل كبي
Ãّن ســوء االتصــال مــع النــاس هــو مــا يســبب الخالفــات، و االتصــال الفعــال هــو 

ما يُنِجح العالقات.

مدينة الملك فهد الطبية تعزز نجاحها في 
استخدام التقنيات الحديثة لمناظير الجهـاز 

الهضمـي والكبـد
موظف العدد

أسرة التحرير 


