
2 3 4
Inside KFMC

KFMC Vision
 To be the benchmark in provision

of specialized healthcare.  

KFMC Mission
We are dedicated to provide highly
specialized, evidence-based and 

safe healthcare, enhanced by
education,  training and research. Monthly Newsletter Published by Public Relation and Corporate Communication Administration

King Fahad Medical City 

September 2019 | Issue - 34

 Employee of the Month

 

The employee’s role in the success of his organization is one 
of the human values, which in turn contributes to the 
development of his community and maintains the 
continuity of life. Without this role, the integration will not be 
achieved in any organization. Moreover, success in business 
is one of the great things that lead to the employee 
becoming successful in life. The organization’s success is the 
result of persistence, determination and ambition of the 
employee who has the capabilities and quali�cations to 
support his organization’s reputation.

The most important tools for employee’s success in his work 
are: Recognition of capabilities, which contributes to making 
the employee able to develop himself and enable the skills 
that lead to progress in his career; Employee’s integration 
with the objectives of his organization, i.e. achieving all the 
organization’s objectives, which gives him the ability to 
develop his career; Developing communication skills as one 
of the most successful tools in enhancing communication 
among employees, which is the most e�cient means of 
delivering messages to all parties in a manner that develops 
practical and social relations.

The duties of employee’s accomplishments within his 
organization are based on the professional and functional 
instructions that makes him avoid violations; to be 
concerned with the tools of the organization; and �nally, to 
be keen to abide by the ethical and behavioral rules during 
work.

Employee’s Role in the
 Organization’s Success

 Editorial Team

KFMC NEWS 

 CEO Greets KFMC Employees and On-Duty Employees
 on the Occasion of Eid Al Adha

KFMC CEO, Dr. Fahad Al Ghofaili, paid a visit to greet 
on-duty employees in KFMC during the �rst day of Eid Al 
Adha. On Sunday 1440/12/17, Public Relation and 
Corporate Communications Administration organized the 
annual Eid celebration where Eid greetings exchanged on 
this blessed occasion, amid an atmosphere of unity, joy, and 
happiness re�ecting the depth of the unity and friendliness 
enjoyed by KFMC employees. The celebration took place in 
the lobby of the Main Auditorium and Conference Room.

A medical team from King Fahad Medical City (KFMC), represented 
by Interventional
Radiology Department, has completed its �rst Cryoablation by 
Radiology for a Saudi girl with a pelvic tumor.

Dr. Fahad Al-Ghofaili, the Chief Executive Director of King Fahad 
Medical City, emphasized that KFMC is always seeking to localize 
modern technologies, especially in the �eld of oncology, which 
helps physicians to treat such cases and speed recovery, pointing 
out that KFMC keeps abreast of recent developments in the medical 
�eld, which will contribute to continue work towards the develop-
ment of quality of health care services to be provided to patients.

The 16-year-old girl was complaining of mechanical pains in the left 
pelvic bones due to benign bone tumor, which was developed as it 
goes out of bones towards the soft tissues around the bone causing 
pains and pressure on the nerves of the left leg.  

A medical team was formed under the leadership of Dr. Salem 
Bauones, interventional radiologist to discuss the case of the patient 

and �nd solutions to her. The team 
composed of Orthopedic Oncology Surgery 
Section, Radiation Oncology Department, 
Interventional Radiology Department and 
Diagnostic Radiology Department and was 
supported by the Head of Technicians in 
Interventional Radiology Department,Mr. 
Mohammed Idrees, Dr. Mohammed 
Al-Shaikh, Chairman of Interventional Radiol-
ogy Department, Dr. Khalid Al-Dossari, 
Chairman of Medical Imaging Department,  
and Mr. Hasan Al-Dlosary Director of Medical 
Imaging Administration. 
Bauones explained that the place and increas-
ing size of tumor required a major surgical 
intervention to reduce the possibility of 
tumor complications. The surgery was 
performed by Cryoablation under guidance 
of interventional radiology which succeeded 
after it had lasted for three hours.

He added: "Cryoablation may open up wider 
opportunities to treat some tumors, in 
cooperation with Radiation Oncology Depart-
ment, Orthopedic Oncology Surgery Section, 
Urology, Gynecology and Obstetrics Depart-
ments, which in turn will help to treat oncolo-
gy patients. 

It is worth mentioning that the advantages of 
Cryoablation depends on the ease of seeing 
the treatment area and its coverage of tumor 
under CT scan or MRI and the possibility of 
using it for calci�ed bone tumors without 
general anesthesia of patient. 

KFMC” Carries out the First Cryoablation 
by Interventional Radiology”
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For the cardiac patient has to take the medication regularly

 Social Club Celebration of Eid al-Adha

 Graduation of Nursing
Internship Students

Represented by the Social Club, Self Financing Fund Development organized the Eid celebration for 
KFMC sta� and their families. With a family atmosphere full of happy moments, the celebration included 
a range of activities and competitions for children. It is worthy to mention that KFMC is keen to organize 
such events to its employees in order to cement the relationship between all its employees through 
social meetings that enhance fraternal bonding among them. 

Under the patronage of H.E. Acting CEO Dr. Musa Al-Harbi, the graduation ceremony 
of the second Nursing Internship class for 2019 was held on Wednesday 28 August in 
the Main Auditorium. Students gave their speech and took oath in the presence of 
their relatives and a number of KFMC employees.
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Food neglect is reason of poisoning

 Employee of the Month

Blood donation o�ers a real rescue opportunity for 
people in need to overcome life-threatening health 
crises. Blood donation is a real stimulant for bone 
marrow cells to form new amounts of blood, which 
increases the body activity, and improves the ability of 
the brain, heart and marrow.

Mr. Nabil Al Sakk, a security employee at KFMC, 
expressed his great support for the blood donation 
campaigns, which he described as a humanitarian act 
that saves the lives of the people in need and entails 
great reward from Allah.
1. What do you know about blood donation?
It is a humanitarian act that contributes to saving the 
lives of thousands of patients who are in desperate need 
for blood to avoid lack of blood or to perform 
operations, etc.

How did you manage to donate more than once?
Loving to help and the sense of responsibility are key 
reasons why I donate to help people whose lives are 
disrupted because of their need for blood drops that we 
can easily give them.

How do you measure the responsiveness and 
performance of blood banks?
Blood banks, especially the blood bank at KFMC, are 
dealing with others in a very sophisticated manner. 
KFMC blood bank o�ers excellent services, positive 
initiatives and carries out huge donation campaigns 
both inside KFMC and outside in public places.

 Is there a signi�cant need and demand in blood 
banks? And why?
According to what I watch on several channels, 
there are announcements in blood banks in 
several hospitals declaring their urgent need to 

Al Sakk: loving to help and the sense of responsibility motivate me to
 support blood donation campaigns

blood donation. This may be due to the massive shortage of 
donors.

What do you advise the public about blood donation?
I advise all the public to take the initiative, because it is 
bene�cial to the donor to maintain his safety, and it is of 
course a humanitarian act which entails reward as it saves the 
lives of people in need.

Mr. Nabeel Muhammed Al Sakk works as a Security O�cer at 
KFMC Security Administration for 14 years. He was awarded 
King Abdulaziz Medal of the third class for his numerous 
donations to a number of hospitals in Riyadh, including King 
Fahd Medical City with 45 donations. Mr. Al Sakk expressed 
his great support for the blood donation campaigns and 
encouraged the public and his colleagues to donate 
describing which as a humanitarian act that saves the lives of 
needy people and entails great reward.

What is your message to the employees about blood 
donation?

First of all, I would like to clarify to all employees that the 
process of blood donation does not require e�orts and time. 
Blood banks work according to advance arrangements and 
fast organizing that facilitate the donation process. So, I 
advise them to take the initiative since it is bene�cial to the 
donor to maintain his health, and it is of course a 
humanitarian act which entails reward as it saves the lives of 
people in need.

INSIDE KFMC



VARIETIES

You must wash your hands to remove dirt and germs can be spread to others

� � � � � � � � زواج
Honey Joy Lourebelle Julain   
Sta� Nurse II, King Salman Heart 
Center- Coronary Care Unit

� � � � � � � �
� � � � � � � � زواج

Tariq A. Nasser
Operating Theatres Nursing

طارق بن ناصر
قسم تمريض غرف العمليات 

سم الموظف : عبدالملك الشريدة
االدارة:الدراسات العلبا وادارة المنح الدراسية

اسم المولود: صالح 

Employee name: Abdulmlik Alsharidah
Admin: Abdominal Imaging Department
Baby name: Saleh  

اسم الموظف : عالء اليحيوي 
االدارة:قسم البحوث الجينومية 

اسم المولودة: لطيفة

Employee nsme: Alaa Alyahyawi 
Admin: Genomic research department
Baby name: Latifa

Employee name: Abdullah Rababah 
Admin: Blood bank 
Baby name: Lama

اسم الموظف : خالد البديري
االدارة: وحدات العناية الحرجة

اسم المولودة: هيفاء

General Supervisor
Dr.Fahad AlGhofaili

Team
Internal Communication Dapartment
Public Realtion and Corporate 
Communication Administration

Contact information:
madinati@kfmc.med.sa
Ext.: 10063 / 10061
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الدكتور فهد الغفيلي
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احرص على غسل يديك بالطريقة الصحيحة لتحمي نفسك من العدوى

أقامت ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي مسابقة 
تحدي ا�دارات التنفيذية, للمساهمة بأهمية التبرع بالدم 

والدعوة للمشاركة في هذه المبادرة التي من شأنها أن 
تجلب العدد من أكياس الدم للمرضى المحتاجين في 

المدينة الطبية .
"واستجاب منسوبي مدينة الملك فهد الطبية في لفتة 

جميلة لهذة المبادرة,وتوافدوا لدى بنك الدم �جل التبرع".

Public Relation and Corporate Communications 
Administration organized a challenging competition 
among executive administrations to contribute in 
raising the importance of blood donation and call for 
participation in this initiative, that would bring more 
blood bags to needy patients in KFMC. KFMC 
employees responded in a nice gesture to this initiative 
and proceeded to blood bank for donation.   

How long does your 
blood donation take?



٣

من اسباب التسمم ا�همال الغذائي

السك: حب المساعدة واالحساس بالمسؤولية يحفزاني لدعم حمالت التبرع بالدم
يمنح التبرع بالدم فرصة إنقاذ حقيقية ل�شخاص 

المحتاجين له وتجاوز عقبة ا�زمات الصحية التي تهدد 
حياتهم. كما يعتبر التبرع بالدم منشط حقيقي لخاليا النخاع 

العظمي ويحّفزها على تكوين كمّيات جديدة من الدم؛ مّما 
يزيد من نشاط البدن، ويحّسن قدرة الدماغ والقلب والنخاع. 

أ. نبيل محمد السك مراقب أمن بإدارة ا�من في مدينة 
الملك فهد الطبية لمدة ١٤ سنة وحاصل على وسام الملك 

عبدالعزيز للدرجة الثالثة نظير تبرعاته العديدة لعدد من 
مستشفيات الرياض ومن ضمنها مدينة الملك فهد الطبية 
بعدد ٤٥ عملية تبرع، أبدى دعمه الكبير لحمالت التبرع بالدم 

وتشجيعه للجمهور ولزمالئه الموظفين لها التي كما 
وصفها عمال إنسانيا ينقذ حياة المحتاجين ويكسب ا�ثر 

وا�جر الكبير.

١- ما هي معلوماتك عن التبرع بالدم؟

هو عمل انساني يساهم في إنقاذ حياة اÀالف من المرضى 
الذين بحاجة ماسة �خذ الدم بهدف تجنب نقصه أو إجراء 

العمليات وغيرها.

٢- كيف استطعت التبرع �كثر من مرة؟

حب المساعدة وا�حساس بالمسؤولية أسباب رئيسية 
تجعلني أبادر بالتبرع خدمة �شخاص تتعطل حياتهم بسبب 

حاجتهم لقطرات الدم التي نملك القدرة على منحها لهم 
بسهولة. 

٣- كيف تقيس مدى تجاوب وعمل بنوك الدم؟

تعامل بنوك الدم وخاصة بنك الدم بمدينة الملك فهد 
الطبية راقي وممتاز وهو يقدم خدمات ومبادرات إيجابية 

وحمالت تبرع كبيرة سواء داخل المدينة أو في المرافق 
العامة الخارجية.

٤- هل هناك احتياج وطلب كبير لدى بنوك الدم؟ وما 
سببه؟

بحسب ما أتابعه في عدة قنوات مختلفة، هناك إعالنات 
في بنوك دم في عدة مستشفيات تعلن بها حاجتهم 

الماسة لتوفير أكياس الدم وقد يكون بسبب وجود 
نقص كبير في عدد المتبرعين.

٥- ما هي كلمتك للموظفين عن التبرع.

أود التوضيح أوال لعموم الموظفين بأن عملية التبرع 
بالدم ال تتطلب جهدا وإهدارا للوقت، فبنوك الدم تقدم 

ترتيبا مسبقا وتنظيما سريعا يسهل عملية التبرع، لذلك 
انصحهم بالمبادرة لما فيه من فائدة على المتبرع 

للحفاظ على سالمته وهو بالطبع عمل انساني يؤجرعليه 
لما فيه انقاذ لحياة المحتاجين.

”أعلى موظف تبرع  بالدم بمعدل ٤٥ مرة“

موظف العدد



٢

على مريض القلب الحرص على تناول اÀدوية بإنتظام

نظم النادي االجتماعي حفل معايدة لمنسوبي مدينة الملك فهد وعائالتهم 
بمناسبة عيد االضحى المبارك ١٤٤٠هـ  

تضمن الحفل مجموعة من الفعاليات والمسابقات ل�طفال, والكثير من اللحظات الممتعة في اجواء عائلية ماسئية، 
والجدير بالذكر أن مدينة الملك فهد الطبية تحرص على إقامة مثل هذه المناسبات لمنسوبيها بهدف تأصيل وتوثيق 

العالقة بين كافة موظفيها من خالل اللقاءات االجتماعية التي تعزز وتحقق الترابط اªخوي بينهم.

تخريج طالب االمتياز في التمريض
رعــى ســعادة المديــر العــام التنفيــذي با�نابــة د. موســى الحربــي حفــل تخريــج الدفعــة الثانيــة 
من طالب وطالبات االمتياز في التمريض للعام 2019م يوم االربعاء  28 أغسطس في القاعة 
الكبــرى لالحتفــاالت، والــذي تــم فيــه إلقــاء كلمــة للطــالب وأداء القســم مــن قبلهــم 

بحضور أقاربهم وعدد من منسوبي مدينة الملك فهد الطبية.
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و االتصال المؤسسي

سبتمبر ٢٠١٩ |  العدد الرابع والثالثون 

أسرة التحرير 

أحد القيم ا³نسانّية هي دور الموظف في إنجاح منشأته والذي بدوره 

يساهم في عملية تنمية مجتمعه، ويُحافظ على استمرار الحياة، 

والذي بدونه ال يتحقق التكامل في أي منشأة، كما يُعتَبر النجاح في 

العمل من اªشياء العظيمة التي تؤّدي إلى أن يُصبَح الموظف 

ناجحًا في الحياة، ويتوفر نجاح المنشأة من وجود العزيمة وا³صرار 

والطموح من قبل الموظف الذي يمتلك القدرات والمؤهالت لدعم 

سمعة منشأته.

وتعرف أهم أدوات النجاح للموظف في عمله بأنها: إدراك القدرات 

والذي يساهم في جعل الموظف قادراً على تطوير ذاته وتمكين 

مهاراته التي تنتج له تقدما في مكانته الوظيفية، تكامل الموظف 

مع أهداف منشأته وهي تحقيق كافة اªهداف الخاصة بالمنشأة التي 

يعمل بها مما يمنحه القدرة على تطوير حياته الوظيفّية، تطوير 

مهارات التواصل كأحد أقوى اªدوات الناجحة في تعزيز روح التواصل 

بين الموظفين حيث تعد الوسيلة اªكفأ في إيصال الرسائل لكافة 

اªطراف بأسلوب ينمي العالقات العملية واالجتماعية. 

كما ترتكز واجبات إنجاز الموظف داخل منشأته باالعتماد على 

التعليمات المهنّية والوظيفّية التي تجنبه المخالفات، وأّن يهتم 

العامل باªدوات المملوكة للمنشأة، وأخيرا من المهم أن يحرص 

العامل على االلتزام بالقواعد اªخالقّية والسلوكّية أثناء فترة عمله.

من داخل المدينة موظف العدد

 

أخبار المدينة

" فهد الطبية" تنفذ أول 
حالة لعالج ا�ورام 
بالتجميد بواسطة 

ا�شعة التداخلية
أنهى فريق طبي من مدينة الملك فهد الطبية ممثال في 

قسم اªشعة التداخلية، أولى عملياته لعالج اªورام بتقنية 
التجميد  Cryoablation  بواسطة اªشعة لفتاة سعودية تعاني 

من ورم في عظم الحوض.  
وأكد الدكتور فهد الغفيلي المدير العام التنفيذي لمدينة 

الملك فهد الطبية، أن المدينة تسعى دوما لتوطين التقنيات 
الحديثة خصوصا فيما يتعلق في مجال اªورام والتي تساعد 

اªطباء على عالج هذه الحاالت وسرعة شفائها، الفتا إلى 
مواكبة ا³صدارات الحديثة في المجال الطبي الذي سيساهم 
في مواصلة العمل نحو تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية 

لتقديمها للمرضى.  
وكانت الفتاة ذات الـ ١٦ عامًا تشكو من آالم ميكانيكية في 

عظام الحوض اليسرى بسبب ورم عظمي حميد الذي كان 
متفاقما بشكل جعله خارجا من العظم باتجاه اªنسجة 

الرخوية حول العظم مسببا آالما وضغطا على أعصاب الرجل 
اليسرى.  

وتم تشكيل فريق طبي بقيادة الدكتور سالم بايونس 
استشاري أشعة تداخيلة لمناقشة حالة المريضة وإيجاد حلول 

دور الموظف في نجاح المنشأة

لها مكون من قسم أورام العظام وقسم العالج االشعاعي 
ل�ورام وقسم اªشعة التداخلية وقسم اªشعة التشخيصية، 

وبدعم رئيس الفنيين في قسم االشعة التداخلية محمد إدريس ود. 
محمد آل الشيخ رئيس قسم االشعة التداخلية ورئيس قسم 

التصوير الطبي د. خالد الدوسري أ. حسن الدوسري مدير إدارة 
التصوير الطبي. 

وبين بايونس أن مكان الورم وحجمه المتفاقم كان يستدعي 
التدخل الجراحي الكبير للحد من احتمالية مضاعفات الورم، حيث 

تمت هذه العملية بواسطة تقنية عالج اªورام بالتجميد تحت 
توجيه اªشعة التداخلية، تكللت بالنجاح بعد أن استغرقت ٣ 

ساعات. 
وأضاف: " تقنية العالج بالتجميد قد تفتح فرصًا أوسع لعالج بعض 
اªورام بالتعاون مع قسم اªورام االشعاعية وقسم أورام العظام 

وأقسام المسالك البولية وأمراض النساء والوالدة، اªمر الذي 
سيساعد على عالج مرضى اªورام".  

يذكر أن مميزات تقنية عالج اªورام بالتجميد ترتكز على سهولة 
رؤية منطقة العالج وتغطيتها للورم تحت االشعة المقطعية أو 

الرنين المغناطيسي، امكانية استخدامه ªورام العظام التكلسية 
واليستوجب التخدير العام للمريض.

قام المدير العام التنفيذي الدكتور فهد الغفيلي بزيارة 
لمعايدة المناوبين من منسوبي مدينة الملك فهد 

الطبية خالل اليوم اªول من عيد االضحى المبارك، 
وأقامت إدارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي يوم 

اªحد ١٤٤٠/١٢/١٧هـ حفل المعايدة السنوي حيث تبادل 
الجميع التهاني والتبريكات بهذة المناسبة الجميلة 

وسط أجواء من اªلفة والفرح والسرور، والذي يعبر عن 
عمق التالحم والمودة التي يتسم بها موظفي مدينة 

الملك فهد الطبية في بهو قاعة االحتفاالت الكبرى 
وقاعة االحتفاالت الصغرى.

المدير العام التنفيذي ُيعايد منسوبي مدينة الملك فهد الطبية عيد 
ا�ضحى,  والموظفين المناوبين 


