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 Employee of the Month

 

Adherence to and maintenance of work regulations is 
a job duty and a manifestation of civilization, which 
indicates advanced awareness, sense of responsibility, 
and might be one of the main reasons for success of 
institutional professional work within the institution.

 Moreover, adherence creates a healthy and attractive 
working environment, through which the employee, 
whatever his/her job and responsibilities, can do 
his/her best and demonstrate his/her utmost skills 
and experiences.    

The sense of belonging among employees leads to 
success and superiority of the institution to reach the 
highest peaks. This can only be achieved by 
commitment and adherence to work regulations and 
making them the general framework for achieving 
the objectives which shall lead to a sustainable 
superiority and excellence in various tasks entrusted 
to them.  

Adherence 
to Work Guidelines

 Editorial Team

KFMC Public Relation and Corporate Communications 
Administration holds the annual Eid Al-Fitr greeting 
ceremony on Sunday (2019/6/9) at KFMC Main Auditorium 
lobby and small auditorium for all KFMC sta�.

Medical Achievement 

EID Activity

 Regulatory Documents
Awareness Day

Regulatory Documents Department has set up their 1st 
Regulatory Documents Awareness Days from 16 to 18 of July. 
The Awareness days focused on promoting their newest 
system, Regulatory Documents Management System (RDMS), 
and promoting their roles and responsibilities throughout 

KFMC. The Awareness days covered a 
variety of activities to the visitors, 
presented an educational material, 
provided consultancies and on-spot 
training. The Regulatory Documents 
Awareness Days emphasized the 
importance of applying a high quality of 
regulatory documents standards and a 
friendly users experience for RDD services

The Regulatory Document Management 
System enables organizations to adopt an 
electronic and automated approach for 
complete policy management from creation, 
review, approval, communication, storage, 
maintenance, to obsolescence, and 
retirement of policies across the organization. 
RDMS system help us to provide a consistent 
policy framework for all participants.



NEWS and VIEWS2

Caffeine is a trigger for irritable bowel syndrome. 

KFMC Community Center holds Eid 
Al-Fitr greeting ceremony, for KFMC 

employees and their families.

Injecting �rst two liver cancer cases 
by radioactive substances through 
catheter and interventional radiology. 
This procedure is currently being 
implemented in KFMC.

The First GCC Lifestyle Medicine & Sciences Symposium aims to enable the health practitioner to 
educate patients to avoid and reduce the risk of diseases by following a healthy lifestyle, namely:
Food type and quality; sleep, motion, sports, activities and stress management.

Medical Achievement 
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Fatty foods and soft drinks result in myocardial failure. 

 Employee of the Month

New, easy and accessible technologies helped 
patients and their families to take advantage of 
self-service in outpatient clinics. It starts by passing 
the barcode of patient's �le under the reader and 
ends with medications received from the 
pharmacy without nepotism.

Dr. Kkaled Al-Dajam, Director of Ambulatory Care 
Administration-KFMC, talked about patients' 
experience as being a helping method to develop 
the work since they are bene�ciaries of direct 
service rendered by the health sta�. He pointed out 
that this goes according to a clear mechanism 
starting with electronic registration and replying 
on the evaluation of the provided service.

• What Does Excellence Award mean to KFMC:
In light of comprehensive electronic 
transformation towards government and smart 
cities, and since the administrative system 
development constitutes the cornerstone of 
technology management system progress, KFMC 
has participated to highlight the most signi�cant 
projects that made a shift in smart excellence in 
relation to patients' service. 
• What about KFMC's participations in this regard:
KFMC has participated in two projects of patient's 
smart experience in outpatient clinics, data 
integration and digital transformation.

• Excellence Received by the Administration of 
Outpatient Clinics:
Outpatient Clinic Journey Project is a solution 
o�ers a self-service experience that enables the 
patient to easily receive all his/ her services as it 
a�ects patient's experience and enhances quality 
of care.
• We Are Recognizing Qualitative Development in 
Outpatient Clinics Services, tell us about it:
Outpatient clinics re�ect hospital services, where 
patient's impression toward the hospital starts at 
the �rst outpatient visit. Outpatient Clinics 
Administration in cooperation with the Executive 
Administration of Health Information was 
keen on taking advantage of the technology to 

render a distinguished and comprehensive 
service to its patients.
• How can new registered technologies in each 
�oor serve the patient:
- Improving patient's experience since the patient 
will be able to record his\ her sign in at least one 
hour in advance and receive the full service within 
less than one hour. There are automated alerts in 
nurses and physicians' devices upon a delay in 
rendering service to the patient, while clinics 
work�ow can be controlled easily by the 
administration of Outpatient Clinics.
- Maintaining Patients' privacy via calling him/ her 
by ticket number instead of his/ her name.
•How to evaluate patient experience towards the 
service:
- The proportion of patients who did not attend to 
their appointments was reduced to %24 instead 
of %31.
- The number of patients attending their 
appointments increased at the same time as the 
percentage reached %85.
- Patients' waiting time in Outpatient Clinics was 
reduced to less than one hour as a maximum, as 
the proportion reached %65.

Dr. Al Dajam: New Technologies Helps Patients to Evaluate TheirOutpatient Experience and 
Observe Work Development  

INSIDE KFMC

As part of World Blood Donation 
Day, Executive Administration of 
Information Technology wins 
the "Hero Administration" Award 
with the largest number of 
donors compared to all KFMC 
administrations.



VARIETIES

يتم تحديد السعرات الحرارية بناء على :الوزن ،الطول، العمر، الجنس ,النشاط البدني .
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Employee name: Mohammed  Idris
Admin.: Head of Interventional Radiology Technical 
Section
Baby name: Sulaiman

اســم الموظف:محمد إدريس 

ناميلس :دولوملا مــسا

Employee name: Ahmad Mohammed AlSultan
Admin.: Recruitment Specialist I, HR-Recruitment 

Baby name: Faisal اســم الموظف: أحمد محمد الســلطان

لصيف :دولوملا مــسا

Employee name: Maha Owaied Sayf  Alotaibi
Admin.: Inpatient Pharmacy Department
Baby name: Dana

اســم الموظفة: مهــا عويد العتيبي

اسم المولودة: دانه

Employee name: Saja Salah AlDolejan
Admin.: Respiratory Therapist SCDP, Respiratory 
Critical Care Section
Baby name: Judy

Employee name: Dr Raed Sadek
Admin.: Associate consultant Pediatric intensivist
Baby name: Joman

قيدص دئار .د:فظوملا مــسا

المولودة: جمان اسم 

Employee name: Mohammed  AlAwneh
Admin.: life support-ATA
Baby name: EILEEN

اســم الموظف:محمد العونة

اســم المولودة: ايلين

اسم الموظفة: ســجى صالح الدليجان

اسم المولودة: جودي

� � � � � � � � زواج

� � � � � � � �

نيطبابلا دمحأ ءامــسأ
ــات العامــة واالتصــال  إدارة العالق

المؤسسي

Asmaa Ahmad Albabtain
Public Relations & Corporate 
Communications 
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يتم تحديد السعرات الحرارية بناء على :الوزن ،الطول، العمر، الجنس ,النشاط البدني .

Countries and Cities Categories

United Arab 
Emirates

Beirut
ا مارات العربية 

المتحدة

اسطنبول

مسقط
فنادق , عمان مطاعم اثاث

منتجعات 
وشاليهات

Istanbul

Muscat, 
Oman Hotels Restaurants Furniture

آالت

Machines

بصريات

Opticals

العناية 
بالسيارات

Car care

مصممين زهور

Flowers 
designer

شركات طيران

Airline
مجوهرات

صيدليات

Jewelry

Pharmacies

Fitness 
Centers

Resorts & 
Chalets

عمان , ا ردن

Amman,
Jordan

بيروت

Riyadh
الرياض

Bahrain
البحرين

Jeddah
جده

Dammam
مكه المكرمة

Makkah
مكه المكرمة

Jizan
جازان

Hail
حائل

Egypt, 
Cairo

القاهرة , مصر

الدول والمدن

برنامج مزايا  

ا صناف

مراكز اللياقة

Schools
مدارس

في حال وجود استفسارات عن أي من العروض من منسوبي مدينة الملك فهد الطبية نأمل عدم التردد بالتواصل مع 
المسؤولين عن برنامج مزايا عبر البريد ا®لكتروني

SFFD@kfmc.med.sa

If you have any questions about any of King Fahad Medical City's employees, please do not 
hesitate to contact the Mazaya officials via e-mail

MAZAYA PROGRAM

Scan to view deals
امسح لتفاصيل العروض 
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ا طعمة الدهنية والمشروبات الغازية طريق لفشل عضلة القلب . 

ضمن فعاليات اليوم العالمي 
للتبرع بالدم، ا	دارة التنفيذية 

لتقنية المعلومات تفوز بجائزة 
"ا	دارة البطلة" بأكبر عدد 
متبرعين من جميع إدارات 

المدينة الطبية.

تقنيــات حديثــة ســهله وميســرة ســاعدت المرضــى 
العيــادات  فــي  الذاتيــة  الخدمــة  علــى  وذويهــم 
لملــف  االكترونــي  الكــرت  بعــض  تبــدأ  الخارجيــة 
 ( الباركــود   ) الضوئــي  الماســح  علــى  المراجــع 
دون  الصيدلــة  مــن  العــالج  باســتالمه  وتنتهــي 

الحاجة للواسطة . 
د. خالــد الدعجــم مديــر إدارة العيــادات الخارجيــة 
عــن  تحــدث  الطبيــة،  فهــد  الملــك  مدينــة  فــي 
العمــل  المريــض كأداة مســاعدة لتطويــر  تجربــة 
كونهــم المتلقيــن للخدمــة المباشــرة مــن الــكادر 
الصحــي ، مشــيرا إلــى أن ذلــك يســير وفــق آليــة 
واضحــة تبــدأ بالتســجيل االلكترونــي واالجابــة علــى 

تقييم الخدمة المقدمة .     

ــزة التميــز لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة مــاذا  • جائ
تعني :

نحــو  الشــامل  االلكترونــي  التحــول  ظــل  فــي 
تطويــر  أن  وحيــث  الذكيــة،  والمــدن  الحكومــة 
ا نظمــة االداريــة هــو الركيــزة ا ساســية فــي تقــدم 
المنظومة التكنولوجية لÅدارة , شاركت مدينة الملك 
ــت  ــراز أهــم المشــاريع التــي أحدث ــة ®ب فهــد الطبي

نقلة في التميز الذكي في خدمة المراجعين .

ــة  ــد الطبي ــك فه ــة المل ــاراكات مدين ــي مش • ماه
في هذا الجانب :

ــروعي  ــة بمش ــد الطبي ــك فه ــة المل ــاركت مدين ش
تجربــة المريــض الذكيــة فــي العيــادات الخارجيــة و 

تكامل البيانات والتحول الرقمي. 

العيــادات  إدارة  عليــه  حصلــت  الــذي  التميــز   •
الخارجية :

يعــد مشــروع رحلــة العيــادات الخارجيــة الذكــي حــًال 
يقــدم تجربــة خدمــة ذاتيــة تمكــن المريــض مــن 
إتمــام جميــع خدماتــه بيســر وســهولة حيــث يؤثــر 

على تجربة المريض ويعزز جودة الرعاية.

• نالحــظ التطــور النوعــي فــي خدمــات العيــادات 
الخارجية حديثا عنها :

تعتبــر العيــادات الخارجيــة نافــذة علــى خدمــات 
عــن  المريــض  انطبــاع  يبــدأ  حيــث   ، المستشــفى 

المستشفى في الزيارة ا ولى للعيادات 

ــة  ــادات الخارجي ــت إدارة العي ــث حرص ــة. حي الخارجي
للمعلوماتيــة  التنفيذيــة  ا®دارة  مــع  بالتعــاون 
الصحيــة علــى ا®ســتفادة مــن التكنولوجيــا فــي 

تقديم خدمة متميزة وشاملة لمراجعينها. 

• التقنيــات الحديثــة المســجلة فــي كل دور بمــاذا 
تخدم المراجع :

-تحســين تجربــة المريــض حيــث ســيتمكن المراجــع 

ــد  ــاعه كح ــده بس ــل موع ــه قب ــجيل وصول ــن تس م
ــل  ــي أق ــة ف ــل الخدم ــى كام ــول عل ــى والحص أقص
مــن ســاعه , حيــث توجــد تنبيهــات ذاتية فــي أجهزة 
التمريــض وا®طبــاء فــي حيــن التأخــر فــي خدمــة 
المراجع , وكذلك سهولة التحكم في سير العيادات 

من قبل إدارة العيادات الخارجية.
النــداء  ليتــم  المرضــى  -الحفــاظ علــى خصوصيــة 

وفق رقم التذكرة وليس بإسم المراجع.

• تجربة المريض في الخدمة كيف تقيسها :
يحضــروا  لــم  الذيــن  المرضــى  نســبة  تقليــل  تــم 

مواعيدهم إلى ٢٤ % بدًال من ٣١.
ــن يحضــرون مواعيدهــم  ــادة عــدد المرضــى الذي -زي

في نفس الوقت حيث وصلت النسبة الى ٨٥%
-تقليــل انتظــار المراجعيــن فــي العيــادات الخارجيــة 

إلــى أقــل مــن ســاعة كحــد أقصــى حيــث وصلــت 
النسبة إلى ٦٥%

د. الدعجــم  : التقنيــات الحديثــة ســاعدت المراجعيــن علــى قيــاس تجربتهــم فــي العيــادات 
الخارجية ومالحظاتهم تطور العمل لدينا

موظف العدد
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يعتبر الكافيين من محفزات القولون العصبي .  

 حقن أول حالتين بالمواد 
ا®شعاعية عن طريق القسطرة 

وا شعة التداخلية لحالّتي سرطان 
الكبد وأصبحت تنفذ حاليÓ في 

مدينة الملك فهد الطبية

يقيــم حفــل معايــدة  ا®جتماعــي  النــادي 
خــالل عيــد الفطــر المبارك ١٤٤٠ هـ لمنســوبي 

مدينة الملك فهد الطبية وعائالتهم.

المؤتمر الخليجي االول لطب نمط الحياة يهدف إلى تمكين الممارس الصحي من تثقيف 
المرضى والمراجعين لتجنب ا مراض وتقليل مخاطرها من خالل اتباع عناصر نمط الحياة 

الصحي وهي : - نوعية وجودة الغذاء -النوم -الحركة والرياضة والنشاط -إدارة الضغوطات

إنجاز طبي
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و االتصال المؤسسي

يوليو ٢٠١٩ |  العدد الثاني والثالثون 

أسرة التحرير 

كما هو معروف لدينا يعتبر االلتزام بأنظمة العمل ضرورة يجب 

علينا التقيد بها وواجبًا وظيفيًا ومظهراً حضاريًا يدل على تقدم 

الوعي والشعور بالمسؤولية لدى الموظفين بل قد تكون من 

ا�سباب الرئيسية في نجاح العمل المهني المؤسسي داخل 

المنشأة وجعلها مثاًال يحتذى به بين المنشأت.

وإن إدراك الموظفيــن با�نظمــة الســارية فــي المنشــأة والعمــل 

بهــا يســهم فــي رفــع مســتوى ا�داء واالنتاجيــة للموظــف ، إضافــة 

الــى ذلــك  يخلــق بيئــة عمــل صحيــة تنافســية ، يســتطيع الموظــف 

مــن خاللهــا مهمــا كانــت وظيفتــه ومســؤولياته ، أن يقــدم أفضــل 

مــا فــي وســعه ومــا لديــه مــن مهــارات وخبــرات وبالتالــي االســتدامة 

في التفوق والتميز في شتى المهام .

لذلك الحرص على التقيد بتلك ا�نظمة وتطبيقها  كمنهجية 

لحياة عملية يعتبر محفزاً ايجابيًا يساعد على تحقيق تطلعات 

الموظف و المنشأة معًا.

أهمية االلتزام بقوانين العمل 

من داخل المدينة موظف العدد

 

أقامت إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي في مدينة الملك 
فهد الطبية حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم 

ا§حد (١٤٤٠/١٠/٦) في بهو قاعة االحتفاالت الكبرى وقاعة االحتفاالت 
الصغرى، والذي ضم منسوبي ومنسوبات المدينة الطبية

إنجاز طبي 

فعاليات عيد الفطر

اليوم التوعوي للوثائق 
التنظيمية

نظــم قســم الوثائــق التنظيميــة الفعاليــة ا�ولــى للتوعيــة بالوثائــق التنظيميــة 
والــذي ُعقــد مــن ١٦ يوليــو إلــى ١٨ يوليــو. وركــزت الفعاليــة علــى ترويــج النظــام 
الجديــد للقســم (نظــام إدارة الوثائــق التنظيميــة) وتعزيــز أدواره ومســؤولياته 
فــي جميــع إدارات مدينــة الملــك فهــد الطبيــة. وغطــت أيــام التوعيــة أنشــطة 
فــي  والتدريــب  استشــارات  وقدمــت  تعليميــة  مــواد  وعرضــت  للــزوار  متنوعــة 

تطبيــق  أهميــة  علــى  الفعاليــة  وأكــدت  الموقــع. 
وتجربــة  الجــودة  عاليــة  التنظيميــة  الوثائــق  معاييــر 
الوثائــق  قســم  لخدمــات  االســتخدام  ســهلة 

التنظيمية.

يمّكــن نظــام إدارة الوثائــق التنظيميــة المؤسســات 
اÂدارة  �غــراض  تلقائــي  إلكترونــي  نهــج  اعتمــاد  مــن 

ثــم  السياســة  إعــداد  مــن  بــدء  للسياســة  الكاملــة 
مراجعتهــا ثــم اعتمادهــا ثــم نشــرها ثــم تخزينهــا ثــم 
ثــم بطــالن اســتعمالها والتوقــف  المحافظــة عليهــا 
المؤسســة.  إدارات  جميــع  فــي  بهــا  العمــل  عــن 
ويســاعد نظــام إدارة الوثائــق التنظيميــة علــى تقديــم 

إطار سياسة متسق لجميع المشاركين.


