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 Employee of the Month

In all aspects of life, every individual, group or organization needs those who 
help and assist them achieve their goals and make their successes, whether the 
help was provided in return of a �nancial reward or through adopting another 
principle, i.e. volunteering.

Volunteerism is de�ned as the provision of assistance, help and e�ort in order to 
achieve what is good for society in general and for its members in particular, and 
it is also called voluntary work since man willingly and voluntarily gives a helping 
hand without being forced by others to do so.

Although voluntary work is purely based on humanitarian and social aspects 
without any �nancial return, however, it brings signi�cant bene�ts for the 
volunteer, as it is a good choice for many important experiences that have 
positive results for the volunteer himself, as well as the organization he works for. 
In addition, a volunteer can gain new skills or develop the ones actually acquired 
by him.

Voluntary work contributes to maintaining the stability and development of the 
local community through utilizing the energies of youth and investing them in 
the best and most e�cient ways. It also helps to reduce inappropriate behaviors, 
enhance self-satisfaction, increases the enthusiasm and activity of volunteers, 
mitigates the spread of hostility among individuals in society, contributes to 
re�ne the personality of volunteers, and works strongly in enhancing the 
concept of giving in society..

Volunteering

 Editorial Team

Utilizing Additive Manufacturing 
Technology "3D Printing"

"KFMC" Develops Technique to 
Cut Oral and maxillofacial

Under the Patronage of 
H.E Minister of Health

"The 1st Genomics Medicine and Research 
Symposium" Kicks o� at KFMC

Minister of Health Presents Volunteer 
Award to KFMC

Oral and maxillofacial surgeons at Dentistry Administration, King Fahad Medical City (KFMC), developed 
a qualitative technique that helps in cutting facial bones' during orthodontic surgeries with high 
accuracy.
This technique, as mentioned by Dr. Abdulsalam Al-Jabab, Director of Dentistry Administration and 
head of medical team, is based on scanning facial bones and developing the surgical devices that 
identical to the patient's scan then printing them using 3D printers followed by surgical planning on 
patient's model. After that, a surgery guide is developed and printed to help and facilitate the surgeon 

to cut the bones more accurately than traditional methods. 
 “This technique helps to facilitate the operations of congenital malformation patients in occlusion, cleft lip patients, and jaws deviation” Dr. Al Jabab mentioned. He 
pointed out that it gives more accuracy during the osteotomy and jaws �xation process as it helps to reduce the time required to perform such operations and speed 
them up.
The head of medical team pointed out that this technique is fully designed and printed by national sta� in KFMC, assuring the active pursuit to establish an 
advanced central unit for surgical planning, 3D printing and using its applications to serve the patients.
The surgical team included Dr. Faleh Al-Shahrani, Acting Consultant of Oral and Maxillofacial Surgery and Surgical Engineer Mr. Mouth Abuaysha.

H.E Minister of Health, Dr. Taw�q Al-Rabiah, handed over “My Volunteer Health 
2" Award to KFMC. It was received by KFMC Chief Executive O�cer, Dr. Fahed 
Al-Ghofaili, for participating in the “International Volunteer Day 2018”.   



Disaster Response Drill
KFMC conducted a disaster response drill with seven (7) ambulances. 
A number of cases were transferred from one of KFMC buildings in Ar 
Ra�ah District to the Emergency Building at KFMC. All necessary safety 
measurements were carried out. 
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Caffeine is a trigger for irritable bowel syndrome. 

Under the Patronage of 
H.E Minister of Health

"The 1st Genomics 
Medicine and Research 

Symposium" Kicks o� at 
KFMC

President and CEO of Riyadh Second Health Cluster, Dr. Mahmoud Al-Yamany, asserted that 
the Kingdom of Saudi Arabia has provided all �nancial and human support for investment 
in development of science and upgrading the medical health care to keep abreast of its 
vision. This has been highlighted in his speech addressed on behalf of H.E Minister of Health, 
Dr. Taw�q Al-Rabiah, during the inauguration of the 1st Genomics Medicine and Research 
Symposium at KFMC main auditorium. He noted that this symposium constitutes one of 
models seeking to realize the maximum progress in Genomics.

On the other hand, the Chairperson of the Organizing Committee and Clinical Research 
Consultant, Dr. Leen Abu Sa�eh, said that the symposium is to increase awareness of 
physicians, researchers and health workers about the latest technologies and innovations in 

genome techniques and applications in diagnosing and understanding nature of genetic 
diseases, tumors and contagious diseases. It also aims to illustrate next-generation 
technology to determine genome sequencing and utilizing it in disease diagnosis, and to 
develop a platform to promote cooperative activities among scientists and research and 
medical institutions locally and internationally in genome research �eld. "It targets all 
departments of nursing and pharmacy including laboratory technicians, physicians, 
researchers and students of medical and scienti�c colleges", she indicated.

"The conference will last for three days with the participation of an elite of medical scientists 
in the �eld of genetics from KSA, Middle East, and outside KSA including Britain, USA and 
France", Dr. Leen explained.
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Fatty foods and soft drinks result in myocardial failure. 

 Employee of the Month
Dr. Sufana Almashhadi: This is Secret I learned from MIT...!

After Dr. Sufana Almashhadi' S life experiences; mainly being a wife and 
mother of three kids, she re-formulated the concept of Self, Family and 
Profession Investment in our lives. Most important of which are reading and 
meditation, which she consider the core of all creativity. She made them 
recently an integral part of her day to improve herself and develop the 
characteristics of her children as a long-term investment. Furthermore, she 
does not turn a blind eye to feed her mind with constructive dialogues with 
people closed to her. This helped her to expand professional perceptions and 
have the capability of in�uence and leadership.

First Success
       Dr. Sufana joined the Faculty of Applied Medical Sciences at King Saud 
University and had her Bachelor degree in Clinical Laboratory Sciences in 2005. 
She began her �rst steps in her professional life by joining King Fahad Medical 
City (KFMC) family and working in main laboratory as a Medical Technologist.

Self-Making Journey
       After she succeeded in KFMC medical labs and by virtue of her learning and 
development ability, she was enrolled in 2009 Scholarship Program to invest in 
her potentials. She packed up and left all details of her life to the University of 
She�eld in Britain. This constituted as a signi�cant step in her journey, where 
she obtained her MSc in Molecular Neuroscience. Afterward, she studied PhD 
in Neuroscience, Geriatrics and Alzheimer's Diseases and obtained her PhD in 
2014. She did not stop there, but she proceeded her journey by being a 
Postdoctoral Research Fellow in Neuro-Stem Cells and Innovative Research 
Methods to treat Alzheimer's Disease at the University's Neuroscience Center 
from 2014 to middle 2016. Her strenuous e�orts and excellent performance 
was noticed by the University of She�eld where she was recruited at the 
Center of Neuroscience Research within the specialized team to continue 
research on  Geriatrics and Alzheimer's diseases. Through developing a large 
�eld study in Britain, including 450 seniors older than seventy years, Dr. 
Almashhadi made her contributions to the Center by what she considered as 
her most signi�cant scienti�c research achievements. This aimed to study the 
seniors' mental abilities, functions of memory and focus during their lives, in 
addition to biological study of the brain removed from the deceased 
participants. With respect to their consent to be enrolled in this type of study 
and to participate in the program of denoting the nervous system in case of 
death. This study was developed to examine the possibility of treating 
Alzheimer's disease in an early stage, or even an attempt to avoid it in order to 
protect the people more susceptible to such disease. This research was 
documented in several scienti�c articles and obtained international awards 
and academic honors from H.E Ambassador of Kingdom of Saudi Arabia to 

Britain Prince Mohammed bin Nawwaf bin Abdulaziz. 

       After this journey, Dr. Sufana was nominated by 
KFMC for the Program Competition sponsored by 
Saudi Aramco and MIT in order to strengthen KSA/USA 
relationship to obtain MIT fellowship in leadership, 
innovation and technology convention to models that 
conform innovative marketing speci�cations. She was 
told that she passed the competition. This was a 
culmination of her hard and continuous work during 
those years and created new horizons for leadership in 
technology and innovation. As usual, Dr. Sufana did 
not stop there; she seized the opportunity of living in 
USA to complete her fellowship by joining a 
specialized learning program at Harvard Business 
School. In this program, she learned from leading 
international professors such as Michael Porter, 
Clayton Christensen and Steve Kaufmann. She studied 
foundations of innovation theories and foundations of 
successful and e�ective strategies in the medical �eld 
and in the world of entrepreneurship, heavily 
supported by the Case Study Method.

Returning Home
       After her successful scienti�c journey, she returned home and was 
appointed as the Senior Clinical Research Scientist at the National 
Neurosciences Institute, KFMC, from 2016 until middle of 2017. In 2019, she 
was appointed as a Director of Innovation Center, while still being a research 
a�liate in the leading MIT.

Passion & Challenges
      The most interesting issue for Dr. Sufana in her KFMC work experience is 
the Senior Leadership’s con�dence in employees’ abilities and investment in 
their development at the academic and professional level. She never stops to 
be proud of KFMC and her a�liation to it. 
     The most di�cult challenges that KFMC is facing, in her point of view, are 
global common challenges in health �eld to develop patient's service and 
raise quality while cutting the increasing cost to render health services. This 
is everyone’s role in our beloved country to positively contribute to achieve 
health transformation, which aims to enable everyone to take an active role 
in living a quality life and avoiding the occurrence and progression of 
diseases, If Allah wills.

Vision & Aspirations 
      During her stay in Boston and while she was working in MIT at 
postdoctoral phase, Dr. Sufana witnessed rapid change in technology, 
robots, and arti�cial intelligence that currently invades its human 
counterpart. We, as human beings, face a constant challenge to our skills and 
adaptability under the signi�cant acceleration of labor market requirements. 
However, I realized that not only the specialized scienti�c experience will 
guide us in this global and economic accelerated change, but our willingness 
to learn and share knowledge with the maximum impact on society and 
ability to integrate new ideas and concepts in a way that conforms to our 
current skills. This is the secret that Dr. Sufana learned from MIT, so that we 
could remain at the forefront of pioneers in science and leading the 
innovation in our beloved country and the entire world. 

      She also believes that KFMC is a well-known international and regional 
edi�ce, and its leaders constitute the best model for health development and 
medical services in the Middle East. She hopes that KFMC would continue to 
render distinguished services to citizens and to be an international model for 
implementing the mechanism of health transformation in Arab and 
international societies.

Final Word
"Everything great that happened to mankind began as an idea in the mind of 
a person"
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VARIETIES

Calories are determined based on: weight, height, age, 
gender and physical activity.

STAY UP TO DATE  واكب أحداث المدينة 



قرار إداري
Administrative Resolution

First: To transfer Patient Rights and Relations Administration to the Higher 
Executive Administration to be linked to H.E. Chief  Executive O�cer.

Second: To transfer Innovation Center Administration to be linked to H.E. 
Chief  Executive O�cer .

First:    To change the name of the Executive Administration of  Patient  
Experience to the Executive Administration of  Clinical Care Excellence .

Second: To  transfer Corporate Planning & Development Administration to 
the Executive Administration of Clinical Care Excellence .

First:  To  transfer  Information Security Administration under the  
Executive Administration of   Information Technology to the Higher 
Executive Administration to be linked to H.E. Chief  Executive O�cer .

Second:   To change the name of Information  Security Administration to 
Cybersecuity  Administration 

To transfer Clinical Auditing Department from Compliance and Follow-up 
Administration to the Executive Administration of Clinical Care Excellence . 

أوال :نقل إدارة حقوق وعالقات المرضى إلى ا�دارة التنفيذية العليا وربطها 
بالمدير العام التنفيذي .

ثانيا: نقل إدارة مركز االبتكار الى ا�دارة التنفيذية العليا وربطها بالمدير 
العام التنفيذي 

اوال: تغيير مسمى ا�دارة التنفيذية لتجربة المريض إلى ا�دارة التنفيذية 
للرعاية الطبية المتميزة .

ثانيا : نقل إدارة التخطيط والتطوير إلى ا�دارة التنفيذية للرعاية الطبية 
المتميزة 

اوال: نقل إدارة أمن المعلومات التابعة ل�دارة التنفيذية لتقنية المعلومات 
إلى ا�دارة التنفيذية العليا وربطها بالمدير العام التنفيذي .

ثانيا: تغيير مسمى إدارة أمن المعلومات إلى إدارة ا�من السيبراني 

نقل قسم المتابعة الطبية من إدارة المتابعة إلى ا�دارة التنفيذية للرعاية 
الطبية المتميزة .

٤

يتم تحديد السعرات الحرارية بناء على :الوزن ،الطول، العمر، الجنس ,النشاط البدني .
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ا�طعمة الدهنية والمشروبات الغازية طريق لفشل عضلة القلب . 

بعــد تجــارب د. ســفانة المشــهدي في الحيــاة كونها زوجة و أم لثــالث أبناء,  جعلتها 
تعيــد صياغــة مفهــوم االســتثمار الذاتــي و ا�ســري و المهنــي فــي حياتنــا، بــدءاً  
بالقــراءة و التأمــل اللــذان تعدهمــا منشــاء لــكل إبــداع، والتــي أصبحتــا مؤخــرا 
جــزءان ال يتجــزأن مــن يومهــا وتســخره لتطويــر ذاتهــا و بنــاء شــخصية أبنائهــا 
كاســتثمار بعيــد ا�مــد , و ال تهمــل فــي ذلــك تغذيــة العقــل بالحــوارات البنــاءة 
مــع المقربيــن منهــا أو فــي حياتهــا المهنيــة ممــا يســاعدها بشــكل رئيــس فــي 

توسعة المدارك المهنية و القدرة على التأثير و القيادة..

باكورة النجاح
التحقــت د. ســفانة بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة فــي جامعــة الملــك ســعود و 
حصلــت علــى درجــة البكالريــوس فــي المختبــرات الطبيــة عــام ٢٠٠٥م لتشــرع بأولى 
ــة و  ــد الطبي ــك فه ــة المل ــرة مدين ــى أس ــام  إل ــة باالنضم ــا المهني ــوات حياته خط

العمل في المختبر الرئيسي بالمدينة بمنصب تقني طبي تخصص مختبرات.

رحلة صنع الذات
بعــد نجاحهــا فــي المختبــرات الطبيــة بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة و لمــا رؤي 
فيهــا مــن قابليــة فــي التعلــم و التطــور تــم الحاقهــا ببرنامــج االبتعــاث عــام ٢٠٠٩ 
لالســتثمار فــي طاقاتهــا ، فحزمــت حقائبهــا مودعــة لــكل تفاصيــل حياتهــا و 
ــة  ــي كانــت محط ــا والت ــي بريطاني ــيفيلد ف ــى جامعــة ش ــة إل ــراب عنهــا متجه االغت
مهمــة فــي مســيرتها حيــث حصلــت منهــا علــى درجــة الماجســتير فــي الجزيئيــات 
الطبيــة تخصــص علــوم عصبيــة , ومــا أن أتمتهــا إال و حّضــرت لدرجــة الدكتــوراة فــي 
ــا بـــ   ــت عليه ــي حصل ــر الت ــيخوخة و زهايم ــراض ش ــص أم ــة تخص ــوم العصبي العل
عــام ٢٠١٤م و لــم تكتفــي بذلك بل توجت ذلك بكونها باحثة زمالة ما بعد الدكتوراة 
فــي الخاليــا الجذعيــة و الطــرق البحثيــة المبتكــرة لعــالج الزهايمــر فــي مركــز 
العلــوم العصبيــة بالجامعــة مــن عــام ٢٠١٤م إلــى منتصــف عــام ٢٠١٦م , ولــم يخفــى 
العلــوم  أبحــاث  مركــز  فــي  للعمــل  فضمتهــا  شــيفيلد  جامعــة  عــن  نجمهــا 
العصبيــة بالجامعــة ضمــن الفريــق المتخصــص لمواصلــة البحــث فــي مجــال 
ــة  ــا العلمي ــم منجزاته ــن أه ــراه م ــا ت ــه بم ــاهمت في ــر و س ــيخوخة و الزهايم الش
بريطانيــا  مســتوى  علــى  كبيــرة  ميدانيــة  دراســة  تطويــر  فــي  البحتــة  البحثيــة 
تشــمل ٤٥٠ مســن فــوق الســبعين، لدراســة قدراتهــم العقليــة و وظائــف الذاكــرة 
و التركيــز خــالل حياتهــم و بالدراســة البيولوجيــة لعضــو الدمــاغ المســتأصل مــن 
التقديــر و االحتــرام  هــؤالء ا�شــخاص بعــد وفاتهــم، مــع ا�شــارة لهــم بــكل 
لموافقتهــم باالنــدراج فــي هــذا النــوع مــن الدراســة و الدخــول فــي برنامــج التبــرع 
الدراســة لبحــث إمكانيــة  , و طــورت هــذه  الوفــاة  بالجهــاز العصبــي فــي حالــة 
عــالج مــرض الزهايمــر فــي مرحلــه المبكــرة أو حتــى لمحاولــة تجنبــه بحمايــة 
ا�شــخاص ا�كثــر عرضــة لحــدوث المــرض وتــم توثيــق هــذا البحــث بعــدة مقــاالت 
علميــة و حصــل علــى جوائــز عالميــة و كذلــك علــى التكريــم ا�كاديمــي مــن معالــي 
ــن  ــواف ب ــن ن ــد ب ــر محم ــا ا�مي ــدى بريطاني ــعودية ل ــة الس ــة العربي ــفير المملك س

عبد العزيز..

و بعــد تلــك المســيرة تــم ترشــيحها مــن قبــل مدينــة الملــك فهــد الطبيــة 
لمسابقة البرنامج الذي تبنته شركة ارامكو السعودية و معهد MIT  في سبيل تعزيز 
العالقة بين السعودية و الواليات المتحدة للحصول على زمالة معهد  MIT في الريادة 
و االبتــكار و تحويــل التكنولوجيــا إلى نماذج مطابقة لمواصفات التســويق المبتكر, و 
ــك  ــالل تل ــل خ ــاد و المتواص ــا الج ــا لعمله ــابقة تتويج ــا للمس ــر اجتيازه ــا خب جاءه
السنوات و فتحت لها آفاق جديدة لقيادة التكنولوجيا و االبتكار, و كعادة د. سفانة لم 
الزمالــة  هــذه  التمــام  المتحــدة  الواليــات  فــي  تواجدهــا  اســتغلت  بــل  تكتفــي 
بااللتحــاق ببرنامــج تعليمــي متخصــص فــي كليــة هارفــارد �دارة ا�عمــال، تعلمــت 
فيــه علــى يــد كبــار البروفيســورات فــي العالــم، أمثــال مايــكل بورتــر، كاليتــون 
أســس  و  االبتــكار  نظريــات  أصــول  فــي  كوفمــان،  ســتيف  و  كريستينســين 
االســتراتيجيات الناجحــة و الفعالــة فــي القطــاع الصحــي و فــي عالــم ريــادة ا�عمــال، 
 Case Study) الواقعيــة  العالميــة  با�مثلــة  مكثــف  بشــكل  مدعمــة 

.(Method

العودة إلى أرض الوطن
بعــد رحلتهــا العلميــة المكللــة بالنجاحــات عــادت الــى أرض الوطــن و عينــت ككبيــر 
ــد  ــك فه ــة المل ــة بمدين ــوم العصبي ــي للعل ــز الوطن ــة بالمرك ــاث طبي ــي أبح أخصائ
الطبيــة مــن ٢٠١٦م حتــى منتصــف ٢٠١٧م لظــروف التفــرغ الدراســي , ثــم تــم تعيينهــا 
ــي  ــر ف ــث زائ ــتمرارها كباح ــع اس ــكار م ــز االبت ــر إدارة مرك ــب مدي ــام ٢٠١٩م بمنص ع

المعهد ا�ول عالميا ام آي تي.

الشغف و التحديات
أكثــر مــا يعجــب د. ســفانة  فــي عملهــا بالمدينــة الطبيــة هــو ثقــة القيــادة العليــا فــي 
قــدرات الموظفيــن، و االســتثمار فــي تطويرهــم علــى الصعيــد ا�كاديمــي و المهنــي 

و ال تتوقف افتخاراً بمدينة الملك فهد الطبية و انتماءها لها.
أمــا اصعــب التحديــات التــي تواجههــا المدينــة الطبيــة مــن وجهــة نظرهــا هــي 
ــض و  ــة المري ــاء بخدم ــي لالرتق ــاع الصح ــا القط ــر به ــًا يم ــتركة عالمي ــات مش تحدي
ــات  ــر الخدم ــدة لتوفي ــة المتزاي ــض التكلف ــع خف ــة م ــودة النوعي ــتوى الج ــع مس رف
الصحيــة، و هنــا يأتــي دور كل فــرد فــي وطننــا الغالــي للمســاهمة البنــاءة مــن 
ــدور  ــذ ال ــع �خ ــن الجمي ــى تمكي ــدف إل ــذي يه ــي و ال ــول الصح ــق التح ــه لتحقي موقع
ــإذن  ــراض ب ــور ا�م ــدوث و تط ــب ح ــل و تجن ــاة أفض ــودة حي ــش بج ــي العي ــال ف الفع

.Ýا

رؤية و تطلعات
ماساتشوســتس  معهــد  فــي   عملهــا  خــالل  و  بوســطن  فــي  إقامتهــا  خــالل 
فــي  الســريع  التغيــر  شــاهدت   ، الدكتــوراة  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  للتكنولوجيــا 
التكنولوجيــا ، والروبوتــات ، والــذكاء االصطناعــي الــذي يغــزو نظيــره البشــري فــي 
عصرنــا الحالــي ، حيــث أننــا كبشــر أصبحنــا نواجــه تحديًــا مســتمًرا لمهاراتنــا و قدرتنــا 
علــى التكيــف فــي ظــل التســارع الرهيــب لمتطلبــات ســوق العمــل، ومــع ذلــك ، فقــد 
أدركــت أنــه ليــس فقــط الخبــرة العلميــة المتخصصــة التــي ســتقودنا فــي ظــل هــذا 
بــل هــو اســتعدادنا للتعلــم و نقــل   ، العالمــي و االقتصــادي المتســارع  التغييــر  
ا�فــكار  دمــج  علــى  القــدرة  و  المجتمــع،  علــى  ا�قصــى  التأثيــر  مــع  المعرفــة 
ــذي  ــا الحاليــة، وهــذا هــو الســر ال ــدة بشــكل يتوافــق مــع مهاراتن والمفاهيــم الجدي
علــى  نبقــى  كــي   MIT معهــد  مــن  د.ســفانة   تعلمتــه 

حدود منصة ريادة العلم و ا�عمال و قيادة االبتكار في وطننا الغالي و العالم.
كمــا تؤمــن أن مدينــة الملــك فهــد الطبيــة صــرح شــامخ محليــًا و دوليــًا، و قادتهــا 
هــم خيــر نمــوذج للتطــور الصحــي و الخدمــات الطبيــة فــي الشــرق ا�وســط و تتطلــع 
تكــون  أن  و  للمواطنيــن  المتميــزة  الخدمــات  تقديــم  فــي  االســتمرار  للمدينــة 

نموذجًا دوليًا لتطبيق آلية التحول لصحي في المجتمعات العربية و العالمية.

كلمة أخيرة
أحــد  عقــل  فــي  واحــدة  كفكــرة  بــدأ  قــد  للبشــرية،  حــدث  عظيــم  شــيء  "كل 

ا�شخاص"

!..(MIT) د. سفانة المشهدي: هذا هو السر الذي تعلمته من معهد

موظف العدد



تجربة فرضية ل�سعافات ا�ولية
أجرت مدينة الملك فهد الطبية تجربة فرضية لتقديم 

ا�سعافات ا�ولية من خالل 7 سيارات إسعافية لعدد 
من الحاالت، انطلقت من أحد مبانيها بحي الرفيعة إلى 
مبنى الطوارئ في مقر المدينة الطبية، و تنفيذ كافة 

إجراءات السالمة الالزمة.

٢

يعتبر الكافيين من محفزات القولون العصبي .  

تحت رعاية وزير الصحة
"مؤتمر الجينوم ا�ول" 
ينطلق في فهد الطبية
أكــد ســعادة المديــر العــام للتجمــع الطبــي الثانــي فــي منطقــة 
العربيــة  المملكــة  بــأن  اليمانــي  محمــود  الدكتــور  الريــاض 
الســعودية قدمــت كافــة الدعــم المالــي و البشــري لالســتثمار فــي 
الطبيــة  الصحيــة  الرعايــة  بمســتوى  الرقــي  و  العلــوم  تطويــر 
لتواكــب رؤيتهــا المســتقبلية، جــاء ذلــك خــالل كلمتــه نيابــًة عــن 
وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة خــالل إطــالق المؤتمــر ا�ول 
فــي طــب و أبحــاث الجينــوم بقاعــة االحتافــاالت الكبــرى فــي مدينــة 
الملــك فهــد الطبيــة، مشــيراً إلــى أن هــذا المؤتمــر هــو أحــد النمــاذج 
التقــدم  فــي علــم  الوصــول �قضــى درجــات  التــي تعمــل علــى 

أمراض الجينوم.

مــن جانــٍب آخــر قالــت رئيســة اللجنــة المنظمــة و استشــارية 
بــأن الهــدف مــن  ابــو صفيــة  ا�بحــاث الســريرية الدكتــورة ليــن 
إقامــة المؤتمــر هــو زيــادة وعــي ا�طبــاء والباحثيــن و العامليــن فــي 
المجــال الصحــي بأحــدث التقنيــات واالبتــكارات فــي مجــال تقنيــات 
الجينــوم وتطبيقاتهــا فــي تشــخيص و فهــم طبيعــة ا�مــراض 

الجينيــة الوراثيــة وا�ورام وا�مــراض المعديــة، با�ضافــة لشــرح تقنيــة الجيــل التالــي لتحديــد التسلســل الجينــي واســتخداماتها فــي 
تشــخيص ا�مــراض، و تكويــن منصــة لتعزيــز ا�نشــطة التعاونيــة بيــن العلمــاء والمؤسســات البحثيــة والطبيــة محليــًا و دوليــًا فــي 
مجــال أبحــاث الجينــوم، مبّينــًة أنــه يســتهدف كل أقســام التمريــض والصيدلــة مــن فنيــي المختبــرات و ا�طبــاء والباحثيــن 

وطالب الكليات الطبية والعلمية.

و أ وضحــت الدكتــورة ليــن بــأن المؤتمــر ســيمتد لثــالث أيــام، و سيشــهد مشــاركة نخبــة مــن علمــاء الطــب فــي مجــال الوراثــة فــي 
المملكة والشرق االوسط ، و من خارج المملكة من بريطانيا و أمريكا و فرنسا.



 

٣٤ ٢

و االتصال المؤسسي

"فهد الطبية" تبتكر تقنية لقص 
عظام الوجه والفكين

فبراير ٢٠١٩ |  العدد التاسع و العشرون

 

من داخل المدينة موظف العدد
تحت رعاية وزير الصحة

"مؤتمر الجينوم ا�ول" ينطلق في 
فهد الطبية

وزير الصحة يمنح جائزة 
التطوع لفهد الطبية

سلم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جائزة "تطوعي صحة2" 
لمدينة الملك فهد الطبية، استلمها المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية 

الدكتور فهد الغفيلي،  و ذلك لمشاركتها الفعالية في "اليوم العالمي 
للتطوع 2018".

التطوع
في كل مجال من مجاالت الحياة يحتاج كل فرد أو جماعة أو مؤسسة لمن 

يعينهم و يساعدهم من أطراف أخرى على تحقيق أهدافهم و صنع 
نجاحاتهم، سواء كانت مساعدة تلك ا�طراف مقابل أجٍر مالي، أو عن طريق 

مبدٍأ آخر، هو التطوع.
التطوع تم تعريفه بأنه تقديُم المساعدِة والعون والجهد من أجل العمل على 
تحقيق الخير في المجتمِع عمومًا و �فراده خصوصًا، كما أطلق عليه مسمى 
عمٍل تطوعي كون ا�نسان يقوم به طواعيًة دون إجبار من اâخرين على فعله، 

و بإرادٌة داخلّية.
و على الرغم من أن العمل التطوعي يقوم على أساس إنساني و اجتماعي 

بحت دون أي مقابل مالي، إال أن له عوائد و فوائد كبيرة على المتطوع، حيث يُعد 
خياراً جّيداً للحصوِل على العديد من الخبرات الُمهّمة التي تحمل نتائج إيجابية 

للمتطوِع نفسه، وللُمؤسسة التي يعمل لصالحها أيضًا، حيُث يمكُن 
للُمتطّوع أن يكسَب مهاراٍت جديدة أو يطّور المهارات التي يمتلكها. 

إن العمل التطّوعي يُساهُم في الُمحافظُة على استقراِر وتطّور الُمجتمع 
رق  åالمحلي من خالل االستفادُة من طاقات الّشباب و استثمارها بأفضِل الط
وأكثرها كفاءة، كما أنه يساعد في الحدå من السلوكّيات غير الصائبة، وتعزيُز 

الّشعور بالّرضا عن الّنفس، كما يرفُع من مستوى الحماس والّنشاط لدى 
الُمتطّوعين، و يُخّفف من انتشار العدائّية بين ا�فراد في المجتمع، و يُساهُم 

في تهذيب شخصّية ا�فراد الُمتطّوعين، و يعمل بقوة في الُمساعدُة في 
تعزيِز مفهوم العطاء في المجتمع.

أسرة التحرير 

ابتكر جراحي الوجه والفكين في إدارة طب ا�سنان بمدينة الملك فهد الطبية تقنية نوعية 
تساعد في قص عظام الفكين أثناء عمليات الجراحات التقويمية بدقة عالية.  

تعتمد هذه التقنية بحسب ماذكر د. عبدالسالم الجباب مدير إدارة طب ا�سنان رئيس 
الفريق الطبي، على عمل أشعة مقطعية لعظام المريض ومن ثم طباعتها بواسطة 
طابعات ثالثية ا�بعاد وتخطيط الحالة جراحيًا على النموذج الخاص بالمريض ومن ثم 

طباعة دليل جراحي يساعد و يسهل على الجراح عملية قص العظم بدقة أعلى من الطرق 
التقليدية.

وبين الدكتور الجباب أن هذه التقنية تسهم في تسهيل عمليات مرضى التشوه الخلقي في إطباق الفكين، مرضى الشفة ا�رنبية، وانحراف الفكين، مشيراً 
إلى أنها تعطي دّقة أكبر أثناء قص وتثبيت الفّكين، كما يساعد على تقليل الوقت المتطلب �جراء مثل هذه العمليات وسرعة إنجازها.  

 وأشار رئيس الفريق الطبي أن هذه التقنية تم عملها بالكامل تصميمًا وطباعة بكوادر وطنية في مدينة الملك فهد الطبية، مؤكداُ السعي الحثيث إلى 
إنشاء وحدة مركزية متقدمة للتخطيط الجراحي والطباعة ثالثية ا�بعاد واستخدام تطبيقاتها لخدمة المرضى  

ضم الفريق الجراحي د. فالح الشهراني استشاري جراحة الفم والوجه والفكين المشارك، والمهندس الجراحي معاذ بوعائشة.

 


