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الرؤيــة
أن نكون المعيار في تقديم 
الرعاية الصحية التخصصية.

الرسالة
نسعى لتقديم رعاية صحية 
عالية التخصص قائمة على 
البراهين وآمنة. كما نحرص 

على أن تكون مدعمة بالتعليم 
والتدريب والبحوث.

 

في هذا العدد

نشرة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة والشؤون اإلعالمية
مدينة الملك فهد الطبية
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يوم التوعية من 

التسمم
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 صناعة التغيير تقود 

إلى النجاح 

www.kfmc.med.sa

بني  فيما  املحتدم  التناف�سية  �سباق  يف  للفوز 

ل  ُيعوَّ واملوؤ�س�سات  وال�سركات  الكربى  الكيانات 

تلك  يف  واع��ت��زازه��م  العاملني  والء  على  ك��ث��ًرا 

ميكن  وانخفا�سه  ال��والء  ارتفاع  وم��ع  املن�ساآت، 

قيا�س النجاح وتلم�سه، واأحد اأبرز مظاهر الوالء 

بهوية  االل��ت��زام  على  حر�سهم  املوظفني  ل��دى 

ويفخرون  اإل��ي��ه  ينتمون  ال��ذي  و���س��ع��اره  الكيان 

باالنت�ساب له.

ومدينة امللك فهد الطبية  حتر�س على حتفيز 

املدينة  وهوية  ب�سعار  االإل��ت��زام  على  من�سوبيها 

اأي  دون  ال�سعار  ا�ستخدام  يف  املتناهية  والدقة 

ال�سعار  يف  تعديل  اأو  تغير  اأي  فحدوث  تغير، 

ميكن  اليومية  التعامالت  اأو  املرا�سالت  خ��الل 

التي  التحفيز  وطرق  �سلبية.  تاأثرات  يخلف  اأن 

تتبعها املدينة خمتلفة ومتنوعة وموجهة اإىل كافة 

والفنية  واالإدارية  الطبية  �سواء  املدينة  قطاعات 

ي�ستثني  وال  امل�ساندة،  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ره��ا 

بتوعيته حول �سرورة  املدينة  داخل  فرد من  اأي 

بتلك  االعتزاز  على  وحثه  املدينة  بهوية  التقيد 

الرعاية  يف  ب��ارزة  عالمة  اأ�سبحت  التي  الهوية 

ال�سحية.

أسرة التحرير

االعتزاز بشعار 
المدينة

االإر�ساد  ق�سم  يف  ممثلة  الطبية  فهد  امللك  مدينة  اأطلقت 

املر�سى  لتثقيف  املخ�س�س  »طهور«  تطبيق  والروحي  الديني 

واالإجنليزية  العربية  باللغتني  احلديثة  الذكية  االأجهزة  على 

بالتعاون مع موؤ�س�سة حممد وعبداهلل ال�سبيعي اخلرية. 

العام  املدير  اليماين،  الدكتور حممود بن عبداجلبار  اأكد 

التطبيق،  تد�سينه  خالل  الطبية  فهد  امللك  ملدينة  التنفيذي 

خدمات  يف  احلديثة  التقنيات  لتوظيف  الطبية  املدينة  �سعي 

مفهوم  ن�سر  خ��الل  م��ن  املري�س  جتربة  وحت�سني  املر�سى، 

يف  املري�س  اإليه  يحتاج  ما  ح��ول  والتوعية  الدينية  الثقافة 

اجلانب الديني والروحي.

الذكية  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ت��ط��ور  اأن  ال��ي��م��اين  واأو���س��ح 

ال�سحي  القطاع  ل  يحمِّ النا�س  بحياة  الوثيق  وارت��ب��اط��ه��ا 

اخلدمات  توفر  خ��الل  م��ن  التطور  ه��ذا  مواكبة  م�سوؤولية 

التفاعلية ذات الطابع العملي واملعريف واملتقدم، والتي ت�سب 

البحث  جهد  من  طويلة  م�سافة  واخت�سار  املري�س  �سالح  يف 

عن املعلومة.

من جهة اأخرى، قال الدكتور اأحمد اأبو عباة، املدير التنفيذي امل�سارك ل�سوؤون 

الدعم  توفر  اإىل  املا�سة  احلاجة  من  »طهور« جاءت  تطبيق  فكرة  اإن  املر�سى: 

الروحي للمر�سى من خالل تطبيق الو�سائل احلديثة وت�سهيل و�سولها للمر�سى، 

حيث بداأ امل�سروع من ق�سم االإر�ساد الدينى والروحي االإدارة التنفيذية امل�ساركة 

املعلومات  وتقنية  ال�سحية  للمعلوماتية  االأنظمة  ربط  فريق  مع  املر�سى  ل�سوؤون 

وتطويرها يف املدينة، وبالتعاون مع موؤ�س�سة حممد وعبداهلل ال�سبيعي اخلرية. 

2
تكريم منسوبي 

الخدمات المساندة 

 د. اليماين مع فريق التطبيق

اأقامت اإدارة العالقات العامة وال�سوؤون االإعالمية يف مدينة امللك فهد الطبية 

حفل معايدة للموظفني مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك يف بهو قاعة االحتفاالت 

وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  وم��دي��ري  التنفيذيني،  امل��دي��ري��ن  بح�سور  ال��ك��ربى، 

التخ�س�سية، وعدد من الكوادر الطبية والفنية واالإدارية.

وقد ا�ستهل املدير العام التنفيذي د. حممود اليماين احلفل بتهنئة املوظفني 

والُيمِن  باخلر  اجلميع  على  ُيعيده  اأن  اهلل  داع��ًي��ا  امل��ب��ارك،  االأ�سحى  بعيد 

والربكات، واأن يدمي على بالدنا نعم االأمن واالأمان والتقدم يف ظل حكومة خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، اأيده اهلل.

وبنينّ د. حممود اليماين اأن هذه املنا�سبة داأبت املدينة على تنظيمها لتعزيز 

روح املحبة واالألفة، وتقوية روابط االإخاء بني من�سوبيها، وكذلك تهيئة الفر�سة 

ينعك�س  ما  العيد  اإج��ازة  بعد  املختلفة،  االإدارات  من  زمالئهم  اللتقاء  للجميع 

تندرج  الدورية  اللقاءات  هذه  مثل  اإقامة  اأن  اإىل  م�سًرا  اأدائهم،  على  اإيجابًيا 

العمل  بيئة  االإيجابية يف  لتعزيز  الطبية  فهد  امللك  ا�سرتاتيجيات مدينة  �سمن 

عرب دعم التوا�سل الداخلي بني العاملني، وحتفيز العمل اجلاد والدوؤوب بروح 

الفريق الواحد. 

ويف نهاية حفل املعايدة تناول اجلميع طعام االإفطار املعد بهذه املنا�سبة.

في أجواء تسودها المحبة واأللفة

د. اليماني يعايد منسوبي مدينة الملك فهد الطبية

اأكرب �سريحة من  التنوع فيما يقدمه من خدمات لتالئم  اإىل  التطبيق  ي�سعى 

امل�ستفيدين، وتتنوع بني توفر املعلومة على اختالف طبيعتها وعالقتها باجلانب 

الديني والتثقيفي. فاخلدمة تتيح للمت�سفح معلومات وافرة وموثقة علمًيا ويحتوي 

امل�سلم،  الطفل  املري�س،  موؤن�س  للمري�س،  وفتاوى  واأحكام  م�سائل  اأق�سام:  على 

الرقية ال�سرعية، ال�سجل الطبي، موا�سيع متنوعة كاال�ستخارة والتو�سية، م�سًرا 

اإىل اأن التطبيق يوفر الكثر من الوقت واجلهد للمر�سد الديني والروحي، اإ�سافة 

بالت�سجيل  ا  اأي�سً مدعم  والتطبيق  املعلومة.  على  للح�سول  وذويهم  املر�سى  اإىل 

ال�سوتي للفتاوى، اإ�سافة اإىل بع�س االأفالم الق�سرة التي حتوي �سرًحا لالأحكام 

التي حتتاج اإىل تو�سيح كال�سالة على ال�سرير، والتيمم.

وختم اأبو عباة حديثه قائاًل: اإن باإتاحة التطبيق يف املتاجر االإلكرتونية اأ�سبح 

ملدينة امللك فهد الطبية فر�سة ن�سر التطبيق يف اأنحاء العامل، لتتم اال�ستفادة منه 

من اأكرب عدد ممكن من امل�ستهدفني باللغتني.

بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبداهلل السبيعي الخيرية

المدينة تطلق تطبيق »طهور« لخدمة المرضى باللغتين العربية واإلنجليزية
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تناول التفاح يساعد على منع تسوس األسنان ويحّسن صحة اللثة   
ويقيها من االلتهابات الميكروبية، كما يمنع جفاف الفم ويزيد من تدفق 

اللعاب الذي بدوره يقلل من درجة الحموضة ويغسل
 جزيئات الطعام العالقة في الفم.

أخبار ومقاالت

عالج الصرع بالحمية
 الكيتونية

امل�����س��اب��ني  االأط����ف����ال  م���ن   %70
امل�سادة  لالأدوية  ي�ستجيبون  بال�سرع 

ل��ل�����س��رع. اأم�����ا ب��ق��ي��ة االأط����ف����ال فال 

ي�ستجيبون لتلك االأدوية. ولهذا البد من 

البحث عن بدائل تخفف نوبات ال�سرع 

البدائل  تلك  اأف�سل  ومن  والت�سنجات. 

ا�ستخدام احلمية الكيتونية.

ب���داأ ا���س��ت��خ��دام ه���ذه احل��م��ي��ة ع��ام 

من  ال�����س��رع  م��ر���س��ى  ل��ع��الج   1920
االأطفال، ثم تراجع االهتمام بها لعدة 

وا���س��ح  تف�سر  وج���ود  ل��ع��دم  ���س��ن��وات 

لكيفية تاأثرها يف عالج ال�سرع. 

يف االآونة االأخرة انت�سرت درا�سات واأبحاث كثرة توؤكد نتائج فاعليتها يف حال تطبيقها ب�سكل مدرو�س 

و�سحيح للمر�سى املنا�سبني لها. ومن هنا يبداأ دور اخت�سا�سيي التغذية العالجية املتمر�سني يف عمل مثل 

هذه احلميات اخلا�سة وتطبيقها، ومتابعة املر�سى ب�سكل م�ستمر، حيث اإن احلمية الكيتونية هي حمية عالية 

الدهون قليلة الكربوهيدرات وحمددة الربوتني. 

املنا�سبة لكل حالة،  االأغذية  اإىل مهارة ودقة يف اختيار  امل�ساألة �سهلة، ولكن تطبيقها يحتاج  تبدو  وقد 

ومن ثم احت�ساب الن�سب املنا�سبة التي تلبي احتياجات الطفل. فطريقة ميكانيكية عملها يف اجل�سم غر 

معروفة حتى االآن. والهدف منها هو حتويل م�سدر الطاقة اإىل الدهون بداًل من الكربوهيدرات لتقليل عدد 

الت�سنجات للم�سابني بال�سرع اأو اإيقافها.

ين�سح باتباع احلمية يف حال ف�سل ا�ستخدام دواءين اأو اأكرث مع عدم وجود حل جراحي، ويتم اإدخال 

املري�س اإىل امل�ست�سفى وتنوميه من قبل طبيب االأع�ساب املخت�س، ومن ثم حتويله اإىل اخت�سا�سي التغذية 

العالجية ليبداأ التعامل مع احلالة من الناحية الغذائية والدوائية واالجتماعية. ويتم تدريب االأم على كيفية 

اتباع احلمية، واإعداد الوجبات وتطبيقها ب�سكل �سحيح، وكيفية التعامل مع امل�ساعفات التي قد تواجهها، 

علًما اأن العملية احل�سابية للحمية الكيتونية البد اأن يقوم بها اخت�سا�سي التغذية العالجية املخت�س. ومدة 

العالج الغذائي قد ت�ستمر من �سنتني اإىل ثالث �سنوات.

م�سبًقا،  احت�سابها  مت  التي  الكمية  عن  اإ�سافية  خفيفة  وجبات  بتناول  للطفل  ي�سمح  ال  العالج  فرتة  يف 

ا عبارة خالية من ال�سكر على املل�سق الغذائي ال تعني اأنها خالية من  واإال ف�سيحدث خلل يف احلمية. اأي�سً

الكربوهيدرات، ويجب التقيد واحلر�س على كمية ال�سوائل املو�سى بها.

وبف�سل من اهلل كان ملدينة امللك فهد الطبية ال�سبق يف تطبيق هذه احلمية الغذائية، والتي اأثبتت 

جناحها ب�سكل ملحوظ وهلل احلمد واملنة.

ح�شنة ح�شني ال�شمري 

اأخ�سائية تغذية عالجية

برنامج احلمية الكيتونية

يوم التوعية من التسمم

يف كل يوم، يعتمد املاليني من امل�ستهلكني على جمموعة 

لكن،  منزلهم.  بنظافة  لالهتمام  املنزلية  املنتجات  من 

نطاق  على  املنتجات  ه��ذه  ا�ستخدام  من  الرغم  وعلى 

ا�ستخدامها  امل�ستهلكون يف كيفية  وا�سع فغالًبا ما يرتدد 

وقد  واآم��ن.  �سحيح  ب�سكل  منها  والتخل�س  وتخزينها، 

ت�سمم  اإىل حاالت  املنتجات  مع هذه  التعامل  �سوء  يوؤدي 

غر متعمدة لدى االأطفال اأو الكبار. فاأكرث من 90٪ من 

حاالت  وغالبية  املنزل.  يف  حتدث  هذه  الت�سمم  ح��االت 

الت�سمم غر املميتة حتدث لدى االأطفال الذين مل يتجاوز 

اأ�سباب  اأحد  الت�سمم  وتعد حاالت  �سنوات.  �ست  عمرهم 

الوفاة الرئي�سة لدى البالغني اأكرث من حوادث الرعاية.

تزامًنا مع االأ�سبوع العاملي للوقاية من الت�سمم نظمت 

ال�سموم  ح��ول  التوعية  )ي��وم  الطبية  فهد  امللك  مدينة 

للقاء  واأطفالهم  للعائالت  الفر�سة  واأت��ي��ح��ت   ،)2016

حول  تثقيفهم  بهدف  الطبية  فهد  امللك  مدينة  موظفي 

ذلك  اإىل  باالإ�سافة  باملنزل.  واالأدوي����ة  امل���واد  اأ���س��رار 

وكتيبات،  من�سورات  �سكل  على  �ساملة  م��واد  تقدمي  مت 

و�سمومها،  املنزلية  املنتجات  اأ�سرار  حية حول  وعرو�س 

واإتاحة االأ�سئلة واالأجوبة حول الل�سعات ولدغات االأفاعي، 

الواجب  االإج����راءات  ح��ول  اأ�سا�سية  معلومات  وت��وف��ر 

حولها  العام  الوعي  ورفع  الت�سمم،  حاالت  ملنع  اتخاذها 

وتدابر ال�سالمة.

من  ع��دد  حتقيق  الت�سّمم  م��ن  التوعية  ي��وم  ه��دف 

الأهداف:

الرعاية  تقدمي  يف  املتخ�س�سني  بني  الوعي  ن�سر   •
مدينة  يف  الت�سمم  مكافحة  ق�سم  وجود  حول  ال�سحية، 

الهاتف  ورقم  الغر�س منه،  وتو�سيح  الطبية،  امللك فهد 

اخلا�س به.

يف  ة  �سامنّ تكون  قد  التي  املنتجات  حول  الوعي  رفع   •
املنزل اأو املدر�سة اأو العمل.

اتخاذها  ميكن  التي  الوقاية  تدابر  حول  الوعي  • رفع 
للحد من خماطر حوادث الت�سمم.

لل�سركات  امل�ساريع  ومديري  االأق�سام  روؤ�ساء  وبح�سور  للت�سغيل،  التنفيذية  االإدارة  رعاية  حتت 

امل�سغلة للعقود، مت تكرمي كل من  املهند�س ريان حممد ع�سيالن، املدير التنفيذي للت�سغيل، واملهند�س 

هيثم عبدالرحيم ال�سائغ، مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة، و�سهد احلفل تكرمي 31 موظًفا متميًزا 

واالإدارة  امل�ساندة  اإدارة اخلدمات  وتعتزم  املتميزين.  والتقدير جلميع  ال�سكر  �سهادات  ت�سليم  ومت 

ال�سركات  العاملني من  لتحفيز جميع  دائم  ب�سكل  املتميزين  تكرمي  اإقامة حفل  للت�سغيل  التنفيذية 

امل�سغلة للعقود على بذل املزيد من اجلهد والعطاء وتقدمي اأف�سل اخلدمات بامل�ستوى الذي ينال ر�سا 

املر�سى ومن�سوبي مدينة امللك فهد الطبية.

تكريم منسوبي 
الخدمات المساندة 

جنالء خوجه

ا�ست�ساري معلومات ال�سموم 

 ق�سم مكافحة ال�سموم

اإدارة طب الطوارئ 

 الغذاء 
والصحة
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 ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم يتسبب في زيادة األمالح في الجسم ومن 
ثمَّ اإلصابة بعدة أمراض منها الفشل الكلوي، وداء النقرس، وحصى الكلى. 

لذا ينصح باإلكثار من شرب السوائل واالبتعاد عن اللحوم الحمراء 
وتقليل كمّية الملح في الطعام. 

في المدينة

موظف العدد

عبداهلل الشعالن.. صناعة التغيير تقود إلى النجاح 
تخرجه  بعد  اخلا�س  بالقطاع  العمل  ال�سعالن  حممد  بن  عبداهلل  اختار  �سخ�سية  قناعة  عن 

درجة  على  حا�سل  وهو  �سعود،  امللك  بجامعة  املجتمع  �سحة  تخ�س�س  التطبيقية  العلوم  كلية  يف 

املاج�ستر يف اإدارة اخلدمات الطبية من جامعة مني�سوتا باأمريكا. اإذ راأ�س ق�سم م�ست�سفى رعاية 

اإدارة �سوؤون املر�سى بامل�ست�سفى نف�سه، ثم عمل  الريا�س )التاأمينات( ثم رقي اإىل م�ساعد مدير 

مديًرا لالإدارة ملدة اأربع �سنوات، وانتقل للعمل مديًرا الإدارة �سوؤون املر�سى الداخلية يف مدينة امللك 

فهد الطبية، وكان له دور رئي�س يف اإعادة هيكلة االإدارة واإدراج ق�سم كتاب االأجنحة واإقرار موؤ�سرات 

الت�سغيل التي تتعلق باالأ�سرة ب�سكل ر�سمي يف املدينة وا�ستحداث نظام ا�ستعارة االأ�سرة.

�سناعة التغيري 

اأثر ما يتم  العمل، وروؤية  التغير والتطور يف  ال�سعالن يف عمله �سناعة  اأكرث ما ي�سغل عبداهلل 

به  واأكرث ما ين�سح  ال�سحية.  االأنظمة  ا، وتطوير  اأي�سً االإدارة  املر�سى وذويهم وعلى  اإجنازه على 

املهارات  اكت�ساب  والعمل على  االأ�سا�سية،  املهارات  بالقدرة على حتديد  التحلي  ال�سعالن �سرورة 

وتطويرها ب�سكل م�ستمر ودون توقف، فالعمل يف القطاع ال�سحي عمل حيوي و�سريع التطور ويجب 

مواكبته وجماراته بالقابلية على التطور و�سرعة التعلم، واال�ست�سعار بقيمة العمل يف مهنة من اأنبل 

كل  لدى  و�ساخ�سة  تظل حمفورة  اأن  بد  ال  ال�سورة  وهذه  املر�سى،  للتخفيف عن  االإن�سانية  املهن 

العاملني يف القطاع ال�سحي مهما اختلفت طبيعة عملهم. 

ن�سرة »مدينتي« جزء من الهوية 

�سكر ال�سعالن ن�سرة »مدينتي« التي اأتاحت الفر�سة للموظفني م�ساركة جتاربهم والتي اأ�سبحت 

نافذة ي�ستطيع املوظفون من خاللها االطالع على كل اجلهود واالإجنازات التي تتم باملدينة، م�سًرا 

اإذ  املدينة،  ت�سهدها  التي  التو�سعات  تغطية  التي حتاول  الن�سرة  مع زمالئه �سدور  انتظر  اأنه  اإىل 

اأ�سبحت الن�سرة جزًءا من هويتها ويحر�س املعنيون بالقطاع ال�سحي على متابعتها.

حياة كل إنسان رواية تستحق أن ُتكتب، فكما يختلف 
الناس في بصمات إبهامهم، فهم يختلفون أيًضا 

في تجارب حياتهم، إذ لكل إنسان حياته التي قد 

تختلف في الكثير من تفاصيلها عن حياة اآلخرين. 
ومن هذه القناعة فإن نشرة مدينتي تشدها القصص 

األكثر إبداًعا في مدينة الملك فهد الطبية.

صحة 
عامة

عاجلت وحدة العناية اليومية يف مدينة امللك فهد الطبية 1900 مري�س خالل �سهرين من 

تنومي  معاير  بح�سب  اليومي  العالج  اإىل  يحتاجون  التخ�س�سات ممن  افتتاحها يف خمتلف 

اأيام  �ساعات يف  و9  يومًيا،  �ساعة   16 �سريًرا خالل   31 وبواقع  �ساعة،   24 الأقل من  املر�سى 

االإجازة االأ�سبوعية. وقال د. حممود بن عبداجلبار اليماين، املدير العام التنفيذي ملدينة امللك 

فهد الطبية، خالل التد�سني الر�سمي للوحدة، اإن فكرة تاأ�سي�س هذه الوحدة تاأتي من م�سروعية 

اإحداث »املرجع الواحد للعناية اليومية« للمر�سى يف جميع م�ست�سفيات املدينة الطبية، حيث 

كانت وحدات العناية اليومية تقدم خدماتها يف كل م�ست�سفى، وباإن�ساء هذه الوحدة ميكن اأن 

نوحد عمل الرعاية ال�سحية اليومية ونقدم اأف�سل خدمة للمري�س ويف وقت وجيز.

واأكد اليماين اأن تكاتف عمل الفريق الواحد والذي داأبت املدينة الطبية على ن�سر ثقافته 

بني املمار�سني ال�سحيني من اأطباء واخت�سا�سيني وفنيني �سحيني وم�سرفني واإداريني هو من 

قاد هذا النجاح واأ�س�س وحدة العناية اليومية لت�سهيل خدمات الرعاية الطبية للمر�سى دون 

اأي تكاليف مالية ميكن اأن ترتتب على هذا االأمر.

التنومي  من  اأو  العيادات  من  املحولني  للمر�سى  اخلدمات  اليومية  العناية  وحدة  وتقدم 

الوحدة،  املري�س  مغادرة  حتى  م�ستمر  طبي  وباإ�سراف  اليومية  العناية  اإىل  يحتاجون  الذين 

حيث ت�ستقبل االأطفال باأق�سام )العام، والباطنة، واجلراحة، واأورام الدم(، والبالغني )عام، 

خدمات  بها  تتوافر  كما  الواحد،  اليوم  لعمليات  املر�سى  جتهيز  وكذلك  وباطنة(  وجراحة، 

ال�سيدلية واملخترب واملواعيد با�ستقاللية تامة لت�سهيل اإجراءات املر�سى.

واأو�سح د. حممود اليماين اأن اإن�ساء الوحدة اليومية يعد تطوًرا يف منظومة خدمة املري�س 

والعمليات  املواعيد  خدمات  اإىل  اإ�سافة  االأ�سرة،  على  ال�سغط  يخفف  الذي  االأمر  ورعايته، 

اخلدمة  حت�سني  اإج���راءات  وتطوير  اليومية،  املتابعة  اإىل  يحتاجون  ال  قد  الذين  للمر�سى 

لهم، ف�ساًل عن اأن الوحدة اليومية جتعل مر�سى الرعاية اليومية يف ا�ستقاللية تامة بجميع 

اخلدمات الطبية وتوفر البيئة العالجية املالئمة. 

د. اليماين يف جولته داخل وحدة العناية اليومية 

وحدة العناية اليومية تعالج 1900 مريض خالل شهرين 
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ية اإلضاءة التي تحتاج إليها  عين »المسن« تحتاج إلى ثالثة أضعاف كمِّ
عين الشاب. يتوجب على المسن زيادة كمية اإلضاءة نهاًرا في منزله بترك 

النوافذ مفتوحة ورفع الستائر.

صحة كبار 
السن

قيمنا الخاصة 
االحترام.  •
التراحم.  •

العمل الجماعي.  •
الصدق.  •

الوالء.  •
التعاطف.  •

فريق العمل
المشرف العام

الدكتور محمود اليماني
أسرة التحرير

قسم التواصل الداخلي 
إدارة العالقات العامة والشؤون اإلعالمية
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ART GALLERY

 زواج أحمد البتيري
اأ�سرة ن�سرة »مدينتي« تبارك للزميل اأحمد 

البتري من اإدارة اخلدمات ال�سيدالنية. وتتمنى 

له اأطيب االأمنيات بحياة اأ�سرية �سعيدة.

 زواج مرام كعبي
مت عقد قران الزميلة مرام كعبي من اإدارة 

حقوق وعالقات املر�سى، اأ�سرة ن�سرة  »مدينتي« 

تتمنى لها اأطيب االأمنيات بحياة اأ�سرية �سعيدة.

Ahmed AlBetiri celebrates 
his wedding

Madeenati's editors congratulate 
colleague Ahmed AlBetiri – Pharmacy 

services Administration – on his 
wedding and wish him a happy life.  

Maram Kaabi celebrates 
her marriage 

Colleague Maram Kaabi – Patient 
Rights and Relations Administration 
–  has signed her marriage contract. 

Madeenati's editors wish her a life full 
of happiness.

زواج

Blessed be 
Saud’s Birth

Our colleague 
Abdulmohsin AlZahrani 
from the King Salman 

Heart Center welcomed 
his new baby boy Saud.

 أنس ولمياء
 رزقا بـ »سعود« 

Our colleagues Anas 
Saeed H. Abu Sabah from 
Planning & Development 

Specialist I, Strategic 
Planning Department, 
and Lamia  Aldhwayan, 

Ultrasonograhper Specialist 
I, welcomed their new baby 

boy Saud.

 

Congratulations 
Anas and Lamia

عبدالمحسن رزق  
بالمولود  سعود

 
رزق الزميل عبداملح�سن 

الزهراين من مركز امللك 

�سلمان لطب وجراحة القلب 

مبولود �سماه »�سعود«.

شادي قاقيش رزق 
 بـ»فارس«

رزق الزميل �سادي قاقي�س من 

اإدارة متري�س مركز امللك �سلمان 

 لطب وجراحة القلب

 مبولود �سماه »فار�س«.

ميرا تضيء 
 منزل لؤي

رزق الزميل لوؤي ح�سان 

من مركز امللك �سلمان 

لطب وجراحة القلب 

مبولودة �سماها »مرا«.

الجهني رزق 
 بـ»لينا«

رزق الزميل �سامل اجلهني من 

اإدارة طب الطوارئ مبولودة 

�سماها »لينا«.

العجمي رزق 
 بـ»سعد«

رزق املهند�س في�سل العجمي 

من االإدارة التنفيذية للمعلوماتية 

ال�سحية وتقنية املعلومات مبولود 

�سماه »�سعد«.

Shadi Kakish welcomes baby 
boy Fares to the world

Colleague Shadi Kakish 
from the King Salman Heart Center 

Nursing Administration has just had a 
baby boy whom he calls Fares.

Meera, a new 
member in Loay's 

family
Colleague Loay Hassan 

– King Salman Heart 
Center – welcomes baby 
girl, Meera, to the world.

Salem Aljuhani celebrates 
the birth of baby Lina
Salem Aljuhani – Emergency 

Medical Administration – has just 
had a baby girl whom he calls Lina.

Baby boy Saad, the 
newest addition to 

Al-Ajmi family 
Eng. Faisal AlAjmi – Executive 

Administration Health Informatics 
and Information Technology – 

celebrates the birth of baby boy, Saad.

Newborns المواليد الجدد

رزق كل من الزميل اأن�س �سعيد اأبو �سبعة من اإدارة التخطيط 

اال�سرتاتيجي، والزميلة ملياء ال�سويان اخت�سا�سي اأول موجات 

فوق �سوتية مبولود �سمياه »�سعود«.

رسم: 
روينا جاسمين ماكاهيا

الدعم اإلداري - إدارة علم األمراض و 
المختبرات الطبية

Painting of: 
Rowena Jasmin  Macahiya
Admin Support - Pathology & 
Clinical Laboratory Medicine"

  نبارك للزميلة  ندا حممد بن عثيمني، اإداري خماطر 

وكبري �سيديل  باإدارة التخطيط والتطوير تخرجها من 

برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة .

ندا تتخرج في 
برنامح القادة 

منوعات
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Medical
Facts

A prion is a type of protein that can trigger normal proteins in the brain to fold abnormally. 
Prion diseases can affect both humans and animals and are sometimes 

transmitted to humans by infected meat products.  
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a common prion disease.

Our Values
• Respect.
• Compassion.
• Teamwork.
• Honesty.
• Loyalty.
• Empathy.

Teamwork
General Supervisor
Dr. Mahmoud Al-Yamany

Teamwork
Internal Communication Department
Public Relation and Media Affairs Administration
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شاركنا موهبتك
أرسل مشاركتك على:

madinati@kfmc.med.sa
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 على الرابط التالي: 

ويمكنك التواصل معنا عبر تحويلة رقم:١٠٩٨٧
You can also contact us through  

extention number:10987

رسم: 
جان إليزابيث موريس

Painting of:  
Jane Elizabeth Morris 
Head, Publication Section
Creative Production and Audio- 
Visual Technology Department 
Public Relation & Media Affairs  

ART GALLERY
معرض الرسومات

 عقد قران هديل الفايز
مت عقد قران الزميلة هديل الفايز من اإدارة متري�س 

م�ست�سفى االأطفال التخ�س�سي. اأ�سرة ن�سرة »مدينتي« 

تتمنى لها اأطيب االأمنيات بحياة اأ�سرية �سعيدة. 

 زواج مراد الشهري
اأ�سرة ن�سرة »مدينتي« تبارك للزميل مراد 

ال�سهري من كلية الطب مبنا�سبة زواجه. وتتمنى 

له اأطيب االأمنيات بحياة اأ�سرية �سعيدة. 

Hadeel Alfayez signs 
marriage contract

Colleague Hadeel Alfayez – Children 
Specialized Hospital Nursing Administration 

– has just signed her marriage contract. 
Madinati's editing staff wishes 

her a happy married life.

Murad AlShehry celebrates 
his wedding

Madinati's editors congratulate 
colleague Murad AlShehry – Faculty 

of Medicine – on the occasion of 
his marriage and wish him plenty of 

happiness.

Weddings

We would like to extend our congratulations to our colleague 
Nada Mohammed BinOthaymeen, Senior pharmacist and Risk 
manager, Corporate Planning & Development Adminstration, 
on the occasion of her graduation from Abdulaziz Bin Humaid 
Leadership Program to prepare young leaders. 

Nada Graduates from 
the Leadership 

Program

Our colleagues Anas 
Saeed H. Abu Sabah from 
Planning & Development 

Specialist I, Strategic 
Planning Department, 
and Lamia  Aldhwayan, 

Ultrasonograhper Specialist 
I, welcomed their new baby 

boy Saud.

 

Congratulations 
Anas and Lamia

عبدالمحسن رزق  
بالمولود  سعود

 
رزق الزميل عبداملح�سن 

الزهراين من مركز امللك 

�سلمان لطب وجراحة القلب 

مبولود �سماه »�سعود«.

Newborns

فاطمة المحسن تفوز بجائزة 
أفضل بحث في المؤتمر 

العالمي الرابع في سنغافورة

ح�سلت الزميلة فاطمة املح�سن، م�سرفة 

وحدة تخ�س�س البحث يف مركز امللك 

�سلمان لطب وجراحة القلب على جائزة 

اأف�سل بحث يف املوؤمتر ال�سنوي العاملي 

الرابع والذي اأقيم موؤخًرا يف �سنغافورة.

Congratulations

رزق كل من الزميل اأن�س �سعيد اأبو �سبعة من اإدارة التخطيط 

اال�سرتاتيجي، والزميلة ملياء ال�سويان اخت�سا�سي اأول موجات 

فوق �سوتية مبولود �سمياه »�سعود«.

مبارك 

Our colleague Fatima AlMuhsen, Acting 
Head Nurse for Nursing Research 
Section in King Salman Heart Center 
(Nursing Administration), has won 
the Best Research Award in the fourth 
annual World Conference, held recently 
in Singapore.  

Fatima AlMuhsen Wins Best 
Research Award in the fourth 

World Conference in Singapore
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Benefits
of Sleep

What happens you’re asleep? For about a third of your life, you are asleep. While 
you sleep, your heart rate drops, your muscles relax, your breathing slows and you 
respond less and less to the outside world. Sleep also restores the body’s energy 
and may help you commit to memory things that have happened during the day.

INSIDE KFMC 3

Employee
of the Issue

Abdullah AlShalan: Making the Change Leads to Success 

Every person’s life is a novel that deserves to be written. 
People not only differ in their thumb fingerprint, but also 
in their life experiences. In fact, every person has his life 

which details might differ from those of others. Based 
on this belief, Madinati is attracted to the most creative 
stories of King Fahad Medical City.  

Abdullah Mohammad AlShalan was personally convinced when he chose to work in the 
private sector as soon as he graduated from the Applied Science Faculty (Society Health) 
at King Saud University. It is to note that Abdullah Mohammad AlShalan holds a master 
degree in Medical Services Management from Minnesota University. He was appointed as 
the head of the Al Riyadh Care Hospital (Insurances) and then he was promoted to be the 
Assistant Manager for the Patients’ Affairs Administration at the same hospital than later he 
became the Administration Manager for four years. Then he moved to work at King Fahad 
Medical City as the Director of In-patient Affairs Administration  and he played a major role 
in restructuring the administration, adding the Ward-Clerk Department officially adopting 
the beds’ operation indicators in the City and creating the bed borrowing system.

Creating Change
Abdullah AlShalan is mostly busy in making the change and development at work, in 

seeing the impact of what is being done for patients, their families and the administration 
as well, and in driving the development of health systems in the country. AlShalan mostly 
advises of the necessity of being able to identify the basic skills and work to continuously 
acquire and develop skills. AlShalan  strongly believes that the work in the health sector is a 
vital and rapidly evolving work that should be updated, developed and learnt fast, because 
it is one of the noblest humanitarian professions aiming at relieving the patients. Therefore 
this image must remain engraved and ingrained in all the health sector employees regardless 
of the nature of their work.

“Madinati” part of the Identity
AlShalan thanked “Madinati” for providing an opportunity for the employees to share 

their experiences. The publication has become an effective tool through which the staff will 
be able to know about all the efforts and achievements made in the City. AlShalan  pointed 
out that he waited with his colleagues the issuance of the publication that is trying to cover 
all the expansions activities that are taking place in the City adding that this publication 
has become part of the City’s identity preserved and followed up by the responsible of the 
health sector. 

The day care unit at King Fahad Medical City treated 1900 patients within two months of its 
opening. The treated cases were different and the patients needed daily treatment based on the 
standards of the daily occupancy of the bed for less than 24 hours noting that there are 31 beds and 
the work was done through 16 hours a day and 9 hours a day on the weekend.

King Fahad Medical City Chief Executive Officer Dr. Mahmoud Bin Abdul Jabbar Al-Yamany, 
said during the official launch of the unit, that the idea of   the establishment of this unit came 
from the need to create a "Unique Reference for Day Care" for patients in all the KFMC hospitals. 
It is to note that the day care units used to offer their services in each hospital and therefore, the 
establishment of this unit aims at uniting the daily work of providing health care and better service 
to the patients in a short time frame. 

Al-Yamany stressed that the City strived to spread the spirit of teamwork and unity among 
the health practitioners, doctors, specialists, health professionals, supervisors and administrators. 
Thus, this spirit resulted in the aforementioned success and led to the foundation of the day 
care unit aiming at facilitating the medical care services for patients without any financial costs 
whatsoever. 

The day care unit provides its services to the patients referred from clinics or after anesthetization 
and who need daily care and continuous medical supervision until the patient is discharged from 
the unit. This unit receives children patients (general medicine, internal medicine, surgery, tumors 
of blood), and adult patients (general medicine, surgery, internal medicine). In addition to that, the 
unit would prepare the patients needing a one day operation as well as it provides pharmaceutical 
and laboratory services by appointment independently to facilitate the procedures for the patients.

Dr. Mahmoud Al-Yamany stated that the establishment of the day care unit is considered to be 
a progress in the field of providing services for the patients and caring for them, thus relieving the 
pressure exerted on the family. Not to mention that the unit provides the appointments services 
and the operations for the patients who may not require a daily follow up, and develops the 
procedures for improved service. Finally, the unit is independent in providing its medical services 
for the patients and it ensures the appropriate therapeutic environment for their recovery.

The Day Care Unit Treats 1900 Patients in 2 Months 

Dr. Al-Yamany during his tour in the Day Care Unit
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Each day, millions of consumers rely on an 
array of household products to care for their home 
environment. Yet, despite the broad use of these, 
consumers are often unsure how to properly and 
safely use, store, and dispose them. Improper 
handling can lead to unintentional or accidental 
poisonings of children or adult. Moreover, more 
than 90 percent of these poisonings occur in 
the home. The majority of non-fatal poisonings 
occur in children younger than six years old. And, 
poisonings are one of the leading causes of death 
among adults even more than care accidents.

In our recent event Poison Prevention Day 
2016 which was held on the same week of the 
International Poison Prevention Day, we had given 
the opportunity to meet families with their children 
& KFMC employees to educate them about the 
potential harm of substances and medication at 
home.  We provide a comprehensive materials 
such as; fliers & brochures, live demonstrations 
for a probable harms and toxins from household 

products, Q&A’s for sting and snake bites.  Essential 
informations about measure that can be taken to 
prevent unintentional poisonings and to raise public 
awareness of the problem and safety measures.  

The Objective of Poison Control Awareness 
Day:
- Increase awareness of the existence, purpose, 
and phone number of KFMC Poison Control 
department among health care professional 
- Increase knowledge regarding which products can 
be poisonous at home, school or work.
- Increase knowledge of poison prevention 
measures that can be taken to reduce the risk of 
accidental poisonings.

Seventy percent of children suffering from 
epilepsy respond to anti-epileptic drugs. 
However, the rest of the children do not respond 
to these drugs, therefore, it is necessary to search 
for alternatives to ease epileptic seizures and 
convulsions. And one of the best alternatives is 
using ketogenic diet.

The use of this diet started in the 1920s to treat 
children suffering epilepsy. Then, the interest 
in ketogenic diet declined for several years for 
lacking a clear explanation of how it helps in treating epilepsy.

During recent years, many studies and researches were published to confirm its efficiency 
when applied in the right way for appropriate patients. Hence, the role of therapeutic 
nutrition specialists specialized in preparing and implementing such special diets and 
continuously supervising patients since the ketogenic diet is a high-fat, low-carbohydrate, 
adequate-protein diet.

The matter might seem simple, but its implementation requires skill and accuracy in 
selecting the proper diet for every case, then calculate the proper proportions that meet the 
needs of the child. Its mechanical work in the body remains unknown.

Its purpose is to transform the energy source to fat instead of carbohydrates to reduce or 
stop the number of seizures for people with epilepsy.

It is advised to follow the diet in case the use of two or more drugs fails and no 
surgical solution is available. The patient is hospitalized and hypnotized by a competent 
neurosurgeon and then transferred to a clinical nutrition specialist to start treating the 
case at the level of food, medicine, and socially. The mother is trained on how to follow the 
diet, and prepare and properly implement meals and the way to deal with the complications 
they might face, knowing that the calculation of the ketogenic diet must be made by a 
competent therapeutic nutrition specialist and the treatment duration might continue to 
two or three years.

During the treatment period, the child is not allowed to eat additional snacks surpassing 
the previously calculated quantity; otherwise an imbalance in the diet will occur. Also, the 
expression sugar-free mentioned on the food label does not mean carbohydrate-free, and 
the recommended quantity of liquids must be obeyed.

Thanks to God, King Fahad Medical City was the first to implement such a notably 
successful diet.

A phantom limb is the sensation that an amputated or missing limb
 is still attached. Approximately 60 to 80% of individuals with an

 amputation experience phantom sensations in their amputated limb.
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Ketogenic Diet for Treating Epilepsy
Hasna Hussein Alshammary

Head of Pediatric Section
Ketogenic Diet Program

Clinical Nutrition Administration

Poison Prevention Day

Engineer Rayan Mohammed Asilan, Executive Director of Operation and Engineer Haitham 
Abdul Rahim Al-Sayegh, the Director of the Support Services Administration, were honored 
under the patronage of the Executive Administration of Operation  and with the presence 
of the heads of the departments and project managers at the operating companies. During 
the ceremony, thirty-one distinguished employees were honored and all the outstanding 
employees were given certificates of thanks and appreciation.

The Support Services Administration  and the Executive Administration of Operation  aims 
at organizing this honoring ceremony for the distinguished employees at a regular basis in 
order to motivate all employees of the Contracts Operating Companies to exert more efforts 
and hard work to provide the best services at a satisfying level for the patients and employees 
of King Fahad Medical City.

 Honoring the Supporting Services 
Employees in the Operating Companies

Najla Khoja. Rp.h. MSc.
Clinical Toxicologist /Consultant Poison Information Specialist

Poison Control Department /Emergency Medicine Administration

The Day Care Unit Treats 1900 Patients in 2 Months 
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safe healthcare, enhanced by 
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Proud of the 
KFMC’s Logo

To win in the competitive race among the major 
entities, companies and institutions, one has to rely 
heavily on the loyalty and pride of the people working 
in those facilities. Therefore, feeling the success can 
be measured by the higher levels of loyalty, knowing 
that the most prominent manifestations of loyalty 
among the staff is the extent to which they abide by 
and are proud of the identity and logo of the entity to 
which they belong. 

King Fahad Medical City is keen on motivating 
its employees to abide by the slogan and identity of 
KFMC. It encourages its employees to be extremely 
accurate in using the logo as is because any change 
or modification in the logo in the correspondence or 
daily transactions can have negative effects. In order 
to motivate its employees, KFMC uses several and 
different methods targeting all the administrations 
whether medical, administrative, technical and other 
support services. No one inside the Medical City 
would be excluded from the awareness campaigns 
about the need to adhere to the identity of KFMC 
and to feel proud of that identity which has become a 
landmark in health care sector.

                                                           Editorial Team

King Fahad Medical City represented 
in the religious and spiritual guidance 
department, launched, in collaboration 
with Mohammed and Abdullah Al-Subaie 
Charitable Institution, the “Tahoor” 
application in Arabic and English 
languages to teach the patients how to use 
the modern smart devices.

During the launch of the application, 
King Fahad Medical City Chief Executive 
Officer  Dr. Mahmoud Bin Abdul Jabbar 
Al-Yamany, stressed the medical city 
keenness on employing the modern 
technologies in serving the patients 
and improving the patient experience 
by spreading the concept of the religious culture and awareness 
regarding the needs of the patient on the religious and spiritual levels.

Al-Yamany pointed out that the development of modern and smart 
technologies and its close relation to people's lives makes the health 
sector responsible of keeping pace with this development through the 
provision of interactive, practical, cognitive and advanced services 
which are in favor of the patient and which reduce the time and efforts 
deployed to search for the information.

For his part, the Associate Executive Director of Patient Affairs Dr. 
Ahmed Abu Abat said that the idea of applying “Tahoor” came from 
the urgent need to provide spiritual support for the patients through 
the application of modern methods and to facilitate their access to the 
patients. It is to note that the project started from the Department 
of Religious and Spiritual Counseling in the Associate Executive 

In collaboration with Mohammed and Abdullah Al-Subaie Charitable Institution
KFMC Launches the “Tahoor” Application in Arabic and English to Serve Patients

 Dr. Al-Yamany with the Application’s team

King Fahad Medical City Public Relations and Media Affairs Administration 
organized a greeting ceremony for the employees on the occasion of Eid al-
Adha in the lobby of the Grand Ballroom, with the presence of the executive 
managers, hospitals and specialized centers directors as well as a number of 
medical, technical and administrative cadres.

CEO Dr. Mahmoud Al-Yamany inaugurated the ceremony by 
congratulating the staff on the occasion of Eid Al-Adha, calling on God to 
bless everyone and protect them for many years to come. Al-Yamany also 
prayed for the country to be blessed calling upon God to protect it and keep 
it safe and secure under the rule of the Custodian of the Two Holy Mosques 
King Salman bin Abdulaziz, May God give him strength.

Dr. Mahmoud Al-Yamany stressed that the City is keen on organizing 
these celebrations regularly in order to promote the spirit of love and 
camaraderie, and strengthen ties of brotherhood among its employees. He 
added that these celebrations create the opportunity for everyone to meet 
their colleagues from other departments after the Eid holidays which will 
be reflected positively in their performance. Al-Yamany pointed out that 
organizing such regular meetings is part of KFMC’s strategies to enhance 
the positive spirit at work through tightening the internal communication 
among the employees thereby motivating them to work hard and tirelessly 
as one team.

To conclude the greeting ceremony, food was served for everyone.

In an Atmosphere of Camaraderie 
Dr. Al-Yamany Greets KFMC Employees on the Occasion of Eid

Administration of Patient Affairs  with a team to 
connect and develop the systems for the health 
Informatics and information Technology in the City 
and in cooperation with Mohammed and Abdullah 
Al Subaie charitable institution.

The application seeks to diversify its services to suit the largest 
number of beneficiaries. These services range from providing 
information of different nature and its relation to the religious and 
educational aspect. It is worth mentioning that the service will enable 
the browser to obtain a lot of scientifically documented information 
and it has several sections: issues, regulations and Fatwas for the 
patient, friendly patient, the Muslim child, the legitimate spell, 
the medical record and several other subjects like the prayers and 
recommendation. He added that the application will save the spiritual 

and religious guide and the patient and his family a lot of time and 
efforts to get the information. In addition to that the application is 
supported with the sound recording of the Fatwas, and some short 
films that contain an explanation for the provisions that need to be 
clarified such as praying on the bed and the Tayammum.

Abu Abat concluded by saying that offering the application in the 
electronic stores will give King Fahad Medical City an opportunity 
to spread the application to the world so that the greatest possible 
number of targeted people will benefit from it in both languages.


