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Year after year, our National Day celebrations 
witness a growing o�cial interest. With the words of 
the national anthem being repeated, events are 
organized everywhere and compatriots compete 
each other to express their love to their homeland 
in all �elds of government and private sectors.

The 89th Saudi National Day's celebrations at KFMC 
were organized under the theme "Mettle Until 
Reaching the Top", in addition to ensuring joining 
hands of the sta� assigned to organize and prepare 
the celebration in the manner balances and 
distributes interest in such event equally.

The National Day celebrations are also 
demonstrated to all young and old patients and 
visitors based on a di�erent prospective that 
promotes loyalty and belonging to our homeland 
through exerting e�orts to demonstrate the event 
in the best picture.

Demonstrating Patriotism in Work

 Editorial Team

Asset Management Administration: Transforming 
into a Paperless Environment

Asset Management Administration transformed from a paper based environment into a paperless environment 
under the supervision of its Director, Mr. Ahmed Mustafa, and under the sponsorship of the Associate Executive 
Director, Mr. Fahad Al-Abdullatif; Executive Director of Operation, Eng. Abdulaziz Al-Sudairy; and CEO, Dr. Fahad Al 
Ghofaili.

Assets Administration used to perform its daily activities of relocating, withdrawing and dispensing assets based on 
paper work represented in obtaining signatures, item information and location, and then forwarded to data entry 
clerks to execute work. After using smart devices in work, the process of updating data with all its requirements has 
become much faster and human errors that were more likely to occur have been avoided signi�cantly. Moreover, 
expenses on papers, printers, ink and printer maintenance were reduced.

This represents merely a starting point for establishing paperless environment in all activities of the Administration, 
not to mention features to be provided to bene�ciaries interested in knowing their custody. Additionally, computers 
will be replaced by smart devices for use by the bene�ciaries to request and follow up services. 

The Follow-up Administration held on Thursday 
2019/09/05 the �rst workshop for heads of 
departments at King Fahad Medical City under 
the title Enhancing Administrative Compliance 
and Responsibilities

The workshop aims to educate leaders on their 
e�ective role in achieving the administrative 
Compliance in the Medical City.
The Department of Follow-up intends to 
continue holding these courses during the 
coming period to include all heads of 
departments in the Medical City.

King Fahad Medical City (KFMC) has completed its participation in the Global 
Health Exhibition, organized by the Ministry of Health at Riyadh International 
Convention and Exhibition Center, with presentation of �ve technical health 
projects. EPIC project, which KFMC is applying after signing its agreement 
recently, topped the projects, followed by the project of smart clinics, iKFMC 
application, a presentation of medical projects, 3D printing techniques for 
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maxillofacial surgery and Automated External De�brillator Inside.
Dr. Fahad Al Ghofaili, CEO of KFMC said, “We work on harnessing the technical capabilities to serve patients starting from the digital and 
smart services such as seven-level smart clinics project, which serves 15.000 patients within a week in 1,200 clinics per week, in addition 
to EPIC project, which we hope that it would integrate the arti�cial intelligence (AI) techniques with patient services such as data 
analysis, reading an indicator of patient condition predications based on the data. The projects also provide an application comprising 
44 services including, reports, pharmacy, medication re�lls and home delivery". 
He added, “Today, we provide leading services in providing safe environment in KFMC campus or the housing area by providing 250  
Automated External De�brillator Inside, so that KFMC’s sta� could use this device after completion of training sessions.” 

Enhancing Administrative 
Compliance and Responsibilities

 KFMC Participation in
the Global Health
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Employee name: Francis Keith Peralta
Admin: Government Relations Department
Baby name: Raphael Benjamin 
اسم الموظف : فراسيس بيرالتا 

االدارة: قسم العالقات الحكومية
اسم المولود: رافائيل بنيامين  

سم الموظف : نوال الحارثي 
االدارة:قسم عمليات القلب والشراين

اسم المولودة: رتيل

Employee name: Nawal Alharthi
Admin: Cardiovascular Operation Department  
Baby name: Rateel 

اسم الموظف : سناء العنزي 
االدارة:الخدمات الصحية للموظفين

اسم المولود: عبدالعزيز

Employee name: : Sanaa AlEnizi
Admin: Employee Health Services Section
Baby name: Abdulaziz 

King Fahad Medical City (KFMC), represented by the Executive Administration 
of Clinical Care Excellence, celebrates the Patient Safety Day on September ,25 
2019. The third week of each September was chosen for such event at the 
World Health Organization meeting in May 2019, during which an important 
international decision on patient safety was introduced. Kingdom of Saudi 
Arabia has an active role in adopting such decision and in celebrating the 
Patient Safety Day.

KFMC interacted with the event by highlighting the ways to enhance patient 
safety through engagement of relevant administrations. Such concept is 

one of the most important factors to improve health care and its quality, as 
well as a key component of the National Transformation Program in the �eld 
of health.
The patient safety aspect is a sensitive issue that attracts the attention of the 
international health community due to its signi�cant impact on patients' lives 
and quality thereof through commitment to the application of safety 
standards, raising awareness of patient safety among healthcare providers 
and patients, and underlining the role of health facilities in enhancing such 
concept as a working culture in dealing with patients.

Safety day
Patientاليوم العالمي  

لسالمة المرضى
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اسم الموظف : يحيى ابوحيمد
االدارة: ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي

اسم المولود: جمانه 

Employee name: Yahya. Abuhimed 
Admin: Public Relation & corporate Communication
Baby name: Jumana 
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Team of the Month
 National Day Event Team Leader:
 Interactions of Visitors Overwhelmed
us with Joy feelings

The Saudi National Day is an exceptional occasion, a day deluged with 
mixed feelings of love and gratitude to a homeland that has given so 
much to its people. When organizing the National Day Event, 
responsibility is grown and e�ort is concerted to show celebration that is 
up to the history of this homeland.

Ms Asma Al-Babtain, from Public Relations and Corporate 
Communication, spoke as the leader of the 89th Saudi National Day Team 
about the importance of teamwork as a key ingredient for business 
success, and described the positive interaction of visitors with the event 
and Ms. Asma also spoke about the highlights of what happened at KFMC 
celebration of Saudi national day89.

Q1: When did preparations for the celebration of the National Day 
start?
About one month before the event.

Q2: What are the di�culties encountered during the preparation of 
the event?
To minimize the number of ideas in proportion to the duration set for the 
event, and to select participants in line with the healthy environment.
  
Q3: What is the message that you were keen to convey to patients and 
visitors through the celebration?

To express love and loyalty to the homeland, prove that the citizens' 
willingness can always reach the top, and to foster national cohesion.

Q4: How did you �nd the interaction of visitors with the 
celebration?
The celebration witnessed an outstanding turnout and interaction by all 
visitors with its various parts, which was clearly re�ected in the feelings 
of joy and engagement in the Saudi "Al Ardah" dance

Q5: What was the new additions to the event program for this year 
that did not exist in the last year?
Many activities including: "Wattan" Poem, Live Painting, March of Horses, 
Put your Fingerprint in Love of Homeland, Movenpick Head with 
pictures of HM the King and HRH Crown Prince and the National Day 
logo at the outset.

Q6: Tell me about the teamwork and its role in the event success?
Cooperation and teamwork spirit are one of the most important 
ingredient for success of any work if you want to come up with 
unforgettable shows to be kept in attendees' minds.
A �nal word to conclude our interview.
Thank you for honoring us with this interview and always remember that 
our homeland deserves more from us.

THANK YOU,

INSIDE KFMC
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الدكتور فهد الغفيلي

أحتفاالت مدينة الملك فهد الطبية ابتهاجا
بذكرى اليوم الوطني السعودي ٨٩

KFMC Celebration of The 89th Saudi National Day
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أحتفاالت مدينة الملك فهد الطبية ابتهاجا
بذكرى اليوم الوطني السعودي ٨٩

KFMC Celebration of The 89th Saudi National Day
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يعتبــر اليــوم الوطنــي مناســبة اســتثنائية حيــث تختلــط بهــا مشــاعر محبــة وامتنــان 
لوطــن قــدم الكثيــر �بنائــه، وفــي تنظيــم فعاليــة لليــوم الوطنــي تكبــر المســؤولية 

ويتحد الجهد �جل الظفر باحتفاء يليق بتاريخ هذا الوطن.
ــد  ــت كقائ ــي تحدث ــال المؤسس ــة واالتص ــات العام ــإدارة العالق ــن ب ــماء البابطي أ. أس
فريــق فعاليــة اليــوم الوطني ٨٩ عن أهمية العمل الجماعي كمقوم أساســي لنجاح 
ــا  ــة. وكان لن ــرات الفعالي ــع فق ــزوار م ــن ال ــي م ــل ا¯يجاب ــت التفاع ــا وصف ــل، كم العم
ــرز ماحــدث  ــا عــن أب ــق أســماء البابطيــن لتحدثن ــد الفري هــذا اللقــاء مــع الزميلــة قائ

في أحتفاالت مدينة الملك فهد الطبية باليوم الوطني السعودي ٨٩.

س١ -متى بدأت االستعدادات  عداد خطة برنامج االحتفال باليوم الوطني ٨٩
قبل الفعالية بشهر تقريبًا 

س٢- ماهي الصعوبات التي واجهتكم أثناء إعداد الخطة للبرنامج
تقليــص عــدد ا�فــكار بما يتناســب مــع الوقت المحــدد للفعالية , اختيار المشــاركين 

بما يتوافق مع البيئة الصحية . 
  

س٣- ماهــي الرســالة التــي حرصتــم علــى ايصالهــا للمرضــى والــزوار مــن خــالل 
فقرات الحفل 

التعبيــر عــن الحــب والــوالء للوطــن , با¯ضافــة إلــى إثبــات أن همــة الموطنيــن دائمــًا 
تصل للقمة وتعزيز التالحم الوطني  

س ٤- كيف وجدتم تفاعل الزوار مع فقرات الحفل 
الفقــرات  مــع  وتفاعــل  الــزوار  جميــع  مــن  مميــزاً  اقبــاًال  الفعاليــة  وجــدت 
فــي  بعضهــم  ومشــاركة  الفرحــة  مشــاعر  فــي  يتضــح  وذلــك  المتنوعــة 

العرضة السعودية .

ــذا  ــل له ــح الحف ــي برنام ــت ف ــي اضيف ــدة الت ــة الجدي ــي اا ضاف س٥- ماه
العام لم تكن موجودة في العام الماضي 

عدت فقرات من ضمنها : قصيدة وطن , الرســم الحي , مســيرة الخيول , ضع 
ــد  ــي العه ــك وول ــور المل ــع ص ــد م ــك هي ــن , موفنبي ــب الوط ــي ح ــك ف بصمت

وشعار اليوم الوطني على الواجهة 

س ٦-العمل الجماعي ودوره في انجاح الفعالية 
التعــاون وروح العمــل الجماعــي هــو أحــد أهــم المقاومــات ا�ساســية لنجــاح أي 

عمل للخروج بأعمال خالدة في اذهان الحاضرين في الفعالية .
 

كلمة اخيرة تختتمون اللقاء بها 
شــكراً لكــم تكريمنــا بهــذا اللقــاء .. وتذكــروا دائمــًا أن الوطــن يســتاهل منــا 

أكثر 

تحياتي .

قائد فريق عمل فعالية اليوم الوطني: مشاعر 
الفرحة حضرت في تفاعل زوار فعالية اليوم الوطني

فريق العدد
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أحتفــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة ممثلــة بــا�داراة التنفيذيــة للرعايــة الطبيــة المتميــزة 
يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩  باليوم العالمي لسالمة المرضى حيث أختير االسبوع الثالث من 
شــهر ســبتمبر مــن كل عــام لهــذا الحــدث فــي اجتمــاع جمعيــة الصحــة العالميــة فــي 
مايو ٢٠١٩ والذي خالله استحدث قرار دولي مهم بشأن سالمة المرضى وكان للمملكة 

دورا فاعال فيه وفي اعتماده كيوم عالمي لسالمة المرضى. 
وجــاء تفاعــل مدينــة الملــك فهــد الطبيــة مــع الحــدث مــن خــالل تســليط الضــوء علــى 
ســبل تعزيــز ســالمة المرضــى مــن خــالل مشــاركة ا�دارات ذات عالقــة، إذ يعتبــر هــذا 

المفهمــوم مــن أهــم عوامــل االرتقــاء بالرعايــة الصحيــة وتحســين جودتهــا، وكذلــك 
يعد مكون رئيسي من مكونات برنامج التحول الوطني في مجال الصحة.

المجتمــع  باهتمــام  يحضــى  حساســا  موضوعــا  المرضــى  ســالمة  جانــب  ويشــكل 
الصحــي الدولــي نظــرا لتأثيــره الكبيــر علــى حيــاة المرضــى وجودتهــا مــن خــالل ا�لتــزام 
الصحيــة  الرعايــة  مقدمــي  لــدى  بــه  الوعــي  مســتوى  ورفــع  الســالمة،  معايــر  بتطبيــق 
مــع  عمــل  كثقافــة  المفهــوم  هــذا  تعزيــز  فــي  الصحيــة  المنشــأت  ودور  والمرضــى، 

المرضى.

Safety day
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و االتصال المؤسسي

أكتوبر ٢٠١٩ |  العدد الخامس والثالثون 

 

أسرة التحرير 

يومنــا  باحتفــاالت  الرســمي  ا�هتمــام  يتعاظــم 
الوطنــي عامــًا بعــد عــام، فتنتشــر الفعاليــات فــي 
الوطــن  أبنــاء  ويتنافــس  وهنــاك،  مكان،هنــا  كل 
فــي التعبيــر عــن حــب الوطــن فــي كافــة المجــاالت 
والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  جميــع  فــي 
ألســن  علــى  الوطنــي  النشــيد  كلمــات  وتتــردد 

الجميع .
واحتفــال اليــوم الوطنــي لهــذا العــام، فــي نســخته 
الـــ٨٩، فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة كانــت تســير 
علــى  والحــرص  القمــة  حتــى  شــعارهمة  وفــق 
بالتنظيــم  المكلــف   الفريــق  أفــراد  جميــع  تكاتــف 
وا�عــداد لــه، بشــكل يــوازن ويــوزع االهتمــام بهــذا 

الحدث بالتساوي.
بيــوم  إظهارا�حتفــاء  علــى  العمــل  يتــم  كمــا 
صغــاراً  والــزوار  المرضــى  جميــع  أمــام  الوطــن 
وكبــاراً، وفــق رؤيــة مغايــرة، تعــزز مــن صفــات الــوالء 
واالنتمــاء إلــى هــذا الوطــن، داخــل نفــوس الجميــع 

من خالل بذل الجهد �ظهاره على اكمل وجه . 

إظهار الوطنية في العمل

لبيئــة  ورقيــة  بيئــة  مــن  بالتحــول  اÉصــول  إدارة  قامــت 
تحــت  مصطفــي  أ.أحمــد  إدارتهــا  مديــر  بإشــراف  إلكترونيــة 
العبداللطيــف  ص.فهــد  المشــارك  التنفيــذي  المديــر  رعايــة 
والمديــر التفيــذي للتشــغيل م.عبدالعزيــز الســديري والمديــر 

العام التنفيذي د.فهد الغفيلي 
والســحب  بالنقــل  بالســابق  اليومــي  عملهــا  كان  بحيــث 
الواســعة  اليوميــة  اÉعمــال  أحــد  هــو  كان  والــذي  والصــرف 
المجــال ورقيــة بأخــذ التواقيــع ومعلومــات الصنــف وموقعــة 
ومــن ثــم إعادتهــا لمدخلــي البانــات للعمــل علــى تنفيــذ مــا 
العمــل  فــي  الذكيــة  اÉجهــزة  إســتخدام  وبعــد  عملــه  تــم 
بجميــع  البيانــات  لتحديــث  الوقــت  مــن  الكثيــر  أختصــرت 
البشــرية  اÉخطــاء  عــن  كبيــرة  بنســبة  والبعــد  متطلباتهــا 
التــي مــن الممكــن أن تحــدث وال ســيما ا�ختصــار المــادي فــي 

الورق والطابعة والحبر وصيانة الطابعة 

أنهــت مدينــة الملــك فهــد الطبيــة مشــاركتها فــي ملتقــى الصحــة العالمــي والــذي تنظمــه 
وزارة الصحــة فــي مركــز الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات ، بعــرض خمســة مشــاريع صحيــة 
تقنيــة حيــث تصــدر مشــروع ايبــك الملــف الطبــي الموحــد والــذي تعمــل المدينــة علــى 
تطبيقــه بعــد أن وقعــت اتفاقيتــه مؤخرا ومشــروع العيادات الذكية وتطبيــق iKFMC  وعرضا 

للمشاريع الصحية ، وتقنيات الطباعة ثالثية اÉبعاد لعمليات جراحة 

مشاركة المدينة في ملتقى
 الصحة العالمي 

وقــال الدكتــور فهــد الغفيلــي المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة ، العمــل علــى تســخير االمكانيــات التقنيــة لخدمــة المرضــى والتــي تبــدأ 
مــن الخدمــات الرقميــة والذكيــة كمشــروع العيــادات الذكيــة لســبعة  طوابــق والــذي يخدم ١٥ ألف مريض خالل اســبوع بعدد  ١٢٠٠ عيادة أســبوعيا ، إضافة إلى 
مشــروع ايبــك الملــف الطبــي الموحــد والــذي نأمــل أن يمدمــج تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بخدمــات المرضــى كتحليــل البيانــات وقــراءة مؤشــر لتوقعــات 
حالــة المرضــى بنــاء علــى المعطيــات، كمــا تقــدم المشــاريع تطبيــق يوجــد بــه ٤٤ خدمــة تشــمل التقاريــر والصيدليــة وإعــادة صــرف الــدواء، وإيصالــه 
للمنــزل.  وأضــاف: " اليــوم نحــن نقــدم خدمــات رائــدة فــي توفيــر بيئــة آمنــة فــي حــرم المدينــة الطبيــة أو المنطقــة الســكنية عبــر توفيــر ٢٥٠ جهاز لعــالج الرجفان 

القلبي حيث يستطيع موظفي المدينة على استخدام هذا الجهاز بعد عمليات الدورة التدريبية" .  

إدارة ا�صول بيئة إلكترونية غير ورقية

عقدت إدارة المتابعة  يوم الخميس الموافق 
٢٠١٩/٠٩/٠٥ أول ورشة عمل موجهه لرؤساء االقسام 

بمدينة الملك فهد الطبية تحت عنوان  تعزيز 
االلتزام ا�داري ومسئوليات القادة

حيث تهدف الورشة الى توعية القيادات بدورهم 
الفعال في تحقيق االلتزام ا�داري بالمدينة الطبية .

وتعتزم إدارة المتابعة االستمرار في عقد هذه 
الدورات خالل الفترة القادمة لتشمل جميع رؤساء 

ا»قسام بالمدينة الطبية .

من داخل المدينةموظف العددأخبار المدينة

  عدد خاص

 تعزيز االلتزام ا�داري ومسئوليات 
القادة 

ومــا هــي إال خطــوة للبــدء ببيئــة إلكترونيــة فــي جميــع أعمــال ا�دارة غيــر مــا 
ســيتم عملــه للمســتفيدين ممــا يهمــم مــن معرفــة مــا بعهدتهــم وأيضــا 
بــدال مــن إســتخدام أجهــزة الحاســب يتــم إســتخدام اÉجهــزة الذكيــة مــن 

المستفيد لطلب الخدمة ومتابعتها .


