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«فهد الطبية» تشارك في معرض ومؤتمر صحة العرب

�شاركت مدينة امللك فهد الطبية يف معر�ض وم�ؤمتر �صحة العرب
 Health 2016وال��ذي �أقيم يف مدينة دبي خالل الفرتة من  25وحتى  28من
يناير  2016يف مركز دبي الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات .و�أو�ضح الأ�ستاذ ب�سام
الربيكان ،مدير �إدارة العالقات العامة وال�ش�ؤون الإعالمية� ،أن امل�شاركة متثلت
يف عر�ض �أبرز الأبحاث العلمية التي �أجنزتها املدينة ،كما مت عر�ض املنجزات
التي حتققت على م�ستوى اخلدمات ال�صحية التي ت ّوجتها باحل�صول على �أف�ضل
�إدارة تنفيذية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط العام املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل عر�ض
امل�شاريع امل�ستقبلية التي تتواكب مع الهدف اال�سرتاتيجي للمدينة واملتمثل يف �أن
تكون مدينة امللك فهد الطبية معيارًا عامل ًيا للرعاية ال�صحية.
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و�أكد الربيكان �أن معر�ض �صحة العرب يعد ثاين �أكرب معر�ض للرعاية
ال�صحية العامة على م�ستوى ال�ع��امل �إذ ي�ضم �أك�ثر م��ن  4000معر�ض
متخ�ص�ص مب�شاركة �أكرث من � 130أل ًفا من متخ�ص�صي الرعاية ال�صحية
يف العامل ،وي�ضم امل�ؤمتر معر�ض ميدالب املتخ�ص�ص ،وم�ؤمت ًرا طب ًيا متعدد
متخ�ص�صا ،وجوائز م�ؤمتر �صحة العرب ،و�أربعة
امل�سارات ي�ضم  20م�ؤمت ًرا
ً
فر�صا مهمة
ويقدم
هيلث،
دوت
منتجات
ودليل
من�شورات لعلوم احلياة،
ً
لبناء عالقات مهنية يف و�سط الرعاية ال�صحية ،وا�ستعرا�ض مدى التقدم
والإجن��ازات التي حتققت يف هذا املجال ،وا�ستك�شاف فر�ص جديدة يف
جمال الرعاية ال�صحية.

الريا�ض  -بندر احلمدان
اكت�شف فريق من الباحثني بقيادة ا�ست�شاري علم الأمرا�ض الع�صبية والأمرا�ض اجلينية
اجلزيئية مبدينة امللك فهد الطبية الدكتورة مالك الثقفي ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،وكلية الطب بجامعة هارفارد ،والدكتور �ساندروا �سانتاجاتا من مركز دانا فاربر للأورام،
دور عدد من اجلينات املهمة لتطور الأهداب (ع�ض ّيات جمهرية كال�شعريات موجودة على �سطح
معظم اخلاليا) يف نوعني من �أنواع �سرطان الدماغ هما �أورام البطانة الع�صبية (،)ependymoma
و�أورام الظفرية امل�شيمية ( )choroidplexuses tumorsبا�ستخدامهم التعبري اجلينومي الوظيفي،
وال�صبغيات ،وغريهما من الو�سائل التقنية احلديثة التي �أدت �إىل هذا االكت�شاف.
رئي�سا يف عمل
�أثبت الفريق البحثي لأول مرة �أن فقدان هذه الأورام مل�ؤ�شر ( )Foxj1يلعب دو ًرا ً
الأهداب اخللوية عند تطور هذه الأورام لدرجات �أعلى و�أكرث ،بالإ�ضافة �إىل �أن ذلك عامل مهم لتوقع
�شرا�سة الأورام وعودتها بعد درا�سته على الع�شرات من عينات املر�ضى.
�أ�شارت التو�صيات النهائية للدرا�سة �إىل �أن �أهمية هذا البحث ترجع �إىل حتديد م�ؤ�شر حيوي
جديد يف هذه الأورام  Foxj1وميكن ا�ستخدامه يف املجال الإكلينيكي مبا�شرة لت�شخي�ص تلك
الأورام ،ولتحديد �سلوكها وعالجها ب�شكل منا�سب ،وفتح جمال جديد لإمكانية توجيه عالجات
تهدف �إىل �إ�صالح اخللل الهديبي لهذه الأورام ال�شر�سة.
عر�ض البحث يف م�ؤمتر اجلمعية الأمريكية لعلوم الأع�صاب يف يونيو املا�ضي مبدينة دنفر
الأمريكية ومت ن�شره يف جملة  Journal of Pathologyالأمريكية الرائدة يف �أبحاث جمال فهم تطور
الأمرا�ض والأورام ،ومت دعمه جزئ ًيا من جمعية «�سند» لدعم مر�ضى �سرطان الأطفال ،وعدد من
املنظمات البحثية الأمريكية ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .و�سيتم ن�شره على موقع
م�ست�شفى «بريجهام» التابع جلامعة هارفارد بوالية بو�سطن الأمريكية.

ريادة اإلنجازات
طموحات مدينة امل�ل��ك فهد الطبية بال
ح��دود ،وه��ذا الطموح يفر�ض عليها مزيدًا
من التحديات عالوة على تلك التحديات التي
ت�سعى املدينة للتغلب عليها وجتاوزها لتحقيق
مزيد من النجاحات .فمع حر�ص املدينة على
تقدمي خدمات تخ�ص�صية وف ًقا لأرقى املعايري
العاملية ،يزداد �إقبال املر�ضى للح�صول على خدمات املدينة ،وهذا ما
يفر�ض على املدينة زي��ادة طاقتها اال�ستيعابية ب�شكل م�ستمر ومتتابع
ملواكبة تزايد الطلب على خدماتها ،والأمر ال يقف عند حد زيادة الطاقة،
بل يتخطاه للتفكري يف �إن�شاء املراكز التخ�ص�صية مع رفع كفاءة الأداء.
يع ّول كث ًريا على الكوادر الطبية والإداري��ة والفنية يف املدينة ،فكل
رئي�سا يف منظومة العمل
منهم يكمل الآخ ��ر ،وك��ل منهم يعد حم��و ًرا ً
باملدينة .والعن�صر الب�شري يحظى باهتمام كبري من �إدارة املدينة،
ويتجلى ذلك يف االبتعاث ،والتدريب ،وخلق بيئة عمل ت�شجع على مزيد
من الإبداع واالبتكار مع احلر�ص على االنفتاح بالتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات
العاملية ،وتنظيم امل��ؤمت��رات ،وعقد ور���ش العمل والفعاليات التثقيفية
لتبادل اخلربات واالطالع على كل جديد .ومتتلك املدينة ر�ؤية وا�ضحة
و�أهدا ًفا مت حتديدها بعناية ،ور�سالة �سامية جندت من �أجلها كل طاقاتها
و�إمكاناتها املادية والب�شرية ،فاملدينة ت�سعى لت�صبح من �أكرب املراكز
البحثية قبل حلول عام .2020
ال ي�سعني يف اخلتام �إال �أن �أوج��ه ال�شكر اجلزيل ،و�أع�بر عن فخري
واعتزازي بكل كوادر املدينة فردًا ف��ردًا ،فالكل يتفانى يف تنفيذ عمله،
ونطالبهم ببذل املزيد لتحقيق �إجن��ازات �أكرث ت�سطر لهم يف �سجالتهم
ال�شخ�صية وت�ضاف �إىل �سجل املدينة احلافل.
الدكتور محمود اليماني
المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية

المدينة تستقبل  300متبرع
بالدم من الجالية الهندية

املتربعون خالل م�شاركتهم باحلملة

الريا�ض -حممد الغنامي
نظم بنك الدم حملة تربع لنحو  300متربع من «جمموعة الأخوة
الهندية» �صاحبة الإ�سهامات الإن�سانية يف اململكة يف مقر بنك الدم
باملدينة الطبية.
و�أ�شادت الدكتورة مي امل�شاري ،رئي�سة ق�سم بنك الدم يف املدينة،
بامل�ساهمة الإن�سانية التي قدمتها «جمموعة الأخوة الهندية» لبنك الدم
و�إدراكهم الكامل ب�أهمية امل�شاركة املجتمعية مع املدينة الطبية فيما
يخ�ص التربع بالدم وخدمة املر�ضى.

في هذا العدد
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معلومات غذائية خاطئة
�إميان مكي العمودي
اخت�صا�صية التغذية العالجية
رئي�سة �شعبة التغذية العالجية للحميات

الكا�سرتد ،املهلبية ،امل�شروبات ال�غ��ازي��ة ،م�شروبات
الفاكهة ،احلليب املكثف املحلى ،الفواكه املعلبة ،املربى).
كل هذه الأطعمة ال�سابق ذكرها ت�ضر ب�صحة مري�ض
ال�سكري ويجب عليه جتنبها.

عادة ما يتعجب مر�ضى ال�سكري عند توعيتهم باحلد
من تناول الع�سل ،كما يعتقد بع�ضهم ب�أن الع�سل عالج
ل��داء ال�سكري ،وبالطبع هذا االعتقاد خاطئ� ,إذ يعد
ع�سل النحل من ال�سكريات ،وتناوله يرفع معدل ال�سكر
يف الدم على عك�س ما هو �شائع بني النا�س ،فملعقة ع�سل
تعادل � 60سعرة حرارية.

ال توجد مادة غذائية نتناولها تذيب ال�شحوم ،و�إمنا
احلمية الغذائية مع ممار�سة التمارين الريا�ضية هي
الوحيدة التي تعمل على �إذاب��ة ال�شحوم .واخل��ل جمرد
عامل م�ساعد يف �إنقا�ص الوزن ،ولكن ال يجب االعتماد
عليه وحده ،كما �أن كرثة تناوله ت�سبب احلمو�ضة وقرحة
املعدة وبخا�صة �إذا تناوله ال�شخ�ص مرك ًزا وعلى الريق،
لذلك يجب تناوله خمف ًفا (ملعقة طعام واحدة يف كوب
من املاء).

خل التفاح يذيب ال�شحوم

الع�سل يعالج ال�سكري

الإكثار من تناول التمر

يجب عدم الإكثار من التمر وتناول  3-2حبات متر
فقط يف اليوم ،و ُيجعل مكان الفاكهة يف النظام الغذائي
وخ�صو�صا مر�ضى ال�سكري ،وما زاد عن ذلك
اليومي
ً
ي�ضر ب�صحة املري�ض.

اخلبز الرب �أف�ضل من الأبي�ض

ين�صح مر�ضى ال�سكري ب��زي��ادة م �ق��دار الأل �ي��اف
الغذائية ،ولهذا ال�سبب فقط يكون اخلبز الرب �أف�ضل
من الأبي�ض ،ولكن الكمية املتناولة يجب �أن حتدد ح�سب
النظام الغذائي وبالرجوع �إىل نظام البدائل الغذائية.

زيت الزيتون ..خفيف

جميع �أنواع الدهون تعطي ال�سعرات احلرارية نف�سها،
وهي كل جرام واحد من الدهون يعطي � 9سعرات حرارية.
يعتقد كثريون �أن زي��ت الزيتون خفيف الحتوائه على
�سعرات حرارية قليلة وال ي�سبب ال�سمنة و�صحي وم�سموح
تناوله ب�أي كمية .وهذا خط�أ ،وال�صحيح �أن زيت الزيتون
خفيف لأنه ال يحتوي على كولي�سرتول ،و�إمنا يعطي �سعرات
حرارية مثله مثل باقي الدهون .ويجب ا�ستعماله بكميات
قليلة حتى ال ت�ؤدي زيادة تناوله �إىل �إ�ضرار بال�صحة.

ال�شراب الطبيعي� ..صحي

يجب على مري�ض ال�سكري الت�أكد من حمتوى الع�صري
قبل تناوله ،والأف�ضل تناول الع�صري الطازج املح�ضر
يف املنزل دون �إ�ضافة �سكر .ويف حالة �شراء الع�صري

ال�شاي الأخ�ضر يخف�ض الوزن

لي�س هنالك فرق بني ال�شاي الأخ�ضر وال�شاي الأحمر،
والفرق الوحيد هو �أن ال�شاي الأحمر يحتوي على �صبغة.
عموما ال يحتوي على �سعرات حرارية �إال �إذا
وال�شاي ً
�أ�ضيف �إليه ال�سكر .وال يوجد �إثبات علمي �أن ال�شاي
الأخ�ضر ي�ساعد على خف�ض الوزن.

اجلاهز من ال�سوق يجب ق��راءة حمتوى الع�صري قبل
ال�شراء ملعرفة حمتوى ال�سكر ،ويجب معرفة �أن هناك
فر ًقا بني ما ي�سمى الع�صري الطبيعي وال�شراب الطبيعي.
الع�صري الطبيعي :ع�صري الفاكهة الطبيعي ،وقد
يكون حملى �أو غري حملى ،ويجب على املري�ض اختيار
غري املحلى.
ال�شراب الطبيعي :ماء و�سكر ونكهة وم��واد حافظة،
وهذا غري �صحي ،وال ين�صح بتناوله.

كث ًريا ما ن�سمع عن بع�ض �أنواع الأع�شاب وم�ساعدتها
على تخفي�ض الوزن ،واحلقيقة �أن هذه الأع�شاب لي�س لها
فائدة ،فبع�ضها يعمل على �سد ال�شهية لتناول الطعام،
وبع�ضها الآخر ي�سبب الإ�سهال ،ما ي�ؤدي �إىل فقد اجل�سم
كمية كبرية من ال�سوائل.

هناك بع�ض الأطعمة التي تكون عالية يف حمتواها من
الدهون مثل (الق�شطة واملايونيز واملك�سرات والزيتون
ومكعبات املرق  ،وال�صل�صة والأجبان القا�سية والأجبان
ال�سائلة والطحينة وبع�ض �أنواع اللحوم مثل الهوت دوق،
وال�سجق ،واملارتدال ب�أنواعها).
الأطعمة العالية يف حمتواها من ال�سكريات (ال�سكر
ب�أنواعه ،الع�سل ،اجللي ،ال�شوكوالته ،الب�سكويت املحلى،
الكيك ،ال��دون��ات ،احل�ل�اوة الطحينية ،ك��رمي كرامل،

ه�ن��اك خ�ط��أ ��ش��ائ��ع ب� ��أن ال�ل�ي�م��ون واجل��ري��ب ف��روت
يذيبان ال�شحوم ،ومن اخلطورة تناول �أي منهما على
الريق وامل�ع��دة خالية ،لأن ذل��ك ي�سبب قرحة للمعدة.
ومن املعروف �أن الليمون واجلريب فروت يحتويان على
فيتامني «ج» برتكيز مرتفع ،وي�سهم فيتامني «ج» يف تعزيز
مناعة اجل�سم �ضد الأمرا�ض ،وزيادة فاعلية امت�صا�ص
احلديد ،كما �أنه من املواد امل�ضادة امل�ؤك�سدة التي تعمل
على الوقاية من ال�سرطان.

�أغذية ممنوعة

فبراير 2016

تميز «مدينتي»
اعتادت مدينة امللك فهد الطبية يف كل ما تقوم
به من م�شروعات وخدمات �أن حتقق الريادة
والتميز .وها هو �أحدث �إ�صداراتها الإعالمية
جناحا مبه ًرا .فقد
«مدينتي» بف�ضل اهلل حقق
ً
حازت الن�شرة العديد من الإ�شادات ،وت�سارعت
الأيدي لت�صفحها من جميع من�سوبي املدينة
ملا ا�شتملت عليه �صفحاتها من مادة �إعالمية
�شائقة ،جمعت عددًا من الفنون ال�صحفية ما
بني احلوار ،واملقال ،والأخبار العامة التي تخ�ص
املدينة ،والأخبار االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل
املو�ضوعات التثقيفية والتوعوية.
حققت الن�شرة ،ومنذ عددها الأول ،الهدف
املن�شود الذي من �أجله مت �إطالقها وهو �أن
ت�صبح حلقة و�صل ،وتقاطرت على �إدارة الن�شرة
م�شاركات الكثري من الزمالء ،وتنوعت ما
بني املقاالت التوعوية والتثقيفية ،وال�صحية،
بالإ�ضافة �إىل �أن �صفحات الن�شرة �أف�سحت
املجال الكت�شاف مواهب املوظفني من ت�صوير
فوتغرايف ،و�شعر ،وغريهما من املواهب الأخرى.

�أع�شاب التنحيف

الليمون واجلريب فروت

منرية �سعد احلماد
اخت�صا�صية التثقيف ال�صحي
فيتامني «د» هو املنظم الأ�سا�سي للكال�سيوم يف اجل�سم ،وي�ساعد على متايز
اخلاليا وتعزيز املناعة ،كما �أنه يلعب دو ًرا كب ًريا يف عمليات الأي�ض .فدوره مهم يف
جميع مراحل حياة الإن�سان ،منذ الوالدة ومراحل الطفولة مرو ًرا بحياة ال�شباب حتى
الكهولة� .إن امل�صدر الأ�سا�سي لفيتامني «د» هو التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،حيث تقوم
الأ�شعة فوق البنف�سجية املنبعثة من ال�شم�س بتحويل الكولي�سرتول املخزن حتت اجللد
�إىل فيتامني «د» وبهذا يتم تزويد اجل�سم بكمية كافية ت�صل �إىل  %90من احتياجنا
اليومي من فيتامني «د» .نق�ص فيتامني «د» م�شكلة �صحية وا�سعة االنت�شار يف دول
اخلليج بالرغم من �أنها م�شم�سة .وح�سب منظمة ال�صحة العاملية يع ّرف نق�ص فيتامني
كاف بني  50نانومو ًال
«د» مب�ستوى �أقل من  50نانومو ًال /ل يف الدم ،كما �أنه يعد غري ٍ
�إىل  80نانومو ًال /ل .ويعد امل�ستوى الطبيعي والأف�ضل لفيتامني «د» هو من  80نانوموالً
�إىل  225نانومو ًال /ل ،و�أكرث من  325نانومو ًال /ل يعد ت�سمم فيتامني «د»� .إن ن�سبة
فيتامني «د» التي يحتاج �إليها ال�شخ�ص يوم ًيا تعتمد على العديد من العوامل ،كالعمر،
وال��وزن ،ولون الب�شرة ،ون�سب الدهون يف اجل�سم ،واملو�سم .كما �أن فرتة التعر�ض
لل�شم�س ومنطقة ال�سكن لهما دور يف حتديد الكمية املطلوبة .ب�شكل عام يحتاج كبار
ال�سن �إىل كمية �أكرب من ال�صغار ،ويحتاج ال�شخ�ص البدين �إىل كمية �أكرب من النحيل،
وحتتاج الب�شرة الداكنة �إىل كمية �أكرب من الفاحتة .ويف ف�صل ال�شتاء يحتاج املرء �إىل
كمية �أكرب من ف�صل ال�صيف.
هناك الكثري من الأمرا�ض التي ترتبط بنق�ص فيتامني «د» ،من �أهمها� :أمرا�ض
العظام مثل الك�ساح ،وه�شا�شة العظام ،ول�ين العظام ،وخ�شونة العظام ،ونق�ص
الكال�سيوم ال��ذي ي ��ؤدي �إىل ا�ضطراب يف كهربائية القلب ،كما �أن��ه يرتبط ببع�ض

الأم��را���ض املناعية مثل الت�صلب اللويحي املتعدد ،والتهاب املفا�صل املزمن،
وال�سكري ،وبع�ض الأورام مثل �سرطان الثدي ،والقولون ،والبنكريا�س وغريها من
�شيوعا هي ال�صداع ،و�آالم مزمنة يف
الأمرا�ض� .أكرث �أعرا�ض نق�ص فيتامني «د» ً
العظام والع�ضالت ،و�آالم البطن .كما ي�شكو الكثري ممن لديهم نق�ص يف فيتامني
«د» من التعب واخلمول ،وت�ساقط ال�شعر.

يصل عدد خاليا المخ واألعصاب إلى  ١٤مليار خلية ،منها  ٩مليارات بالمخ
موزعة على  ٦٤منطقة بالجمجمة ،ال تتكاثر وال تتغير وال يمكن تعويضها.

فبراير 2016

مسيرة كفاح محمد زكري منذ التحاقه بالمدينة في 2010

الريا�ض � -سدمي ال�ضراب
ا�سمه حممد ح�سن زكري يعمل يف مدينة امللك فهد الطبية منذ عام
 2010بق�سم �أهلية العالج ،ثم ُنقل �إىل ق�سم ال�سنرتال واالت�صال.
نق�صا يف طول القدم ،ب�سبب �إ�صابته خالل فرتة طفولته
يعاين حممد ً
بك�سر يف القدم يف �أثناء لعب كرة القدم ،و�أهمل عالج قدمه ما ت�سبب
يف نق�ص منوها.
مل يجد حممد �صعوبات يف قبوله وان�ضمامه �إىل املدينة ،فقد مت
توظيفه يف �شركة تابعة للمدينة يف  ،2009وبعد عام ان�ضم �إىل املدينة
بعد ما قدم �شهادة الإعاقة.
اهتماما بال ًغا بذوي االحتياجات اخلا�صة،
ي�ؤكد حممد �أن لدى املدينة
ً

بالإ�ضافة �إىل دعمهم وم�ساندتهم له ،وتوفري جميع اخلدمات التي
�سهلت عملية تنقله مثل تخ�صي�ص موقف ل�سيارته قريب من مكتبه.
كما �أن بيئة العمل مريحة جدً ا داخل املدينة ،عالوة على التقدير
والت�شجيع والدعم الذي يحظى به من قبل الإدارة.
متنى حممد من �إدارة املدينة �أن ت�ساعده على �أخ��ذ دورة يف اللغة
الإجنليزية ،ودورات مكثفة لها عالقة مبجال عمله.
يف نهاية حديثه قال�« :أخي املعاق ال جتعل �إعاقتك هي الدافع للإحباط
وعدم الو�صول للنجاح ،بل اجعلها جز ًءا من الو�صول لنجاحك و�سب ًبا
لقوة �إرادتك».
مدينة الملك فهد الطبية
إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب
إدارة التطوير المهني المستمر
قسم تنظيم المؤتمرات

مجموعة التنس بمدينة
الملك فهد الطبية

التقويم األكاديمي لسنة 2016
يناير

فبراير

الخطوات الالزمة لكتابة بحث ناجح لمقدمي الرعاية الصحية.
 10يناير 2016
مركز نشر البحوث والعلوم.

أسرة التحرير

مارس
آراء جديدة حول ممارسة الصيدلة
 1-3مارس 2016
إدارة الخدمات الصيدلية
• دورة تدريبية حول األبحاث السريرية.
 6-7مارس 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
• دورة وورشة عمل حول المعارف األساسية من أجل السالمة من اإلشعاع.
 16-17مارس 2016
المركز الشامل للسرطان
• الدورة الثامنة لطب الرئتين الخاص باألطفال.
 31مارس 2016
مستشفى األطفال التخصصي.

قرارك الخاطئ..
تقدمك!
سبيل
ّ
تينيستا مدينة الملك فهد

بندر احلمدان
�إدارة العالقات العامة وال�ش�ؤون الإعالمية
bnalhamdan@kfmc.med.sa

مضاعفات نقص فيتامين «د»

في المدينة

املذيع :ما هو �سر جناحك؟ ال�ضيف :كلمتان.
املذيع :وما هما؟ ال�ضيف« :قرارات �صحيحة».
املذيع :ولكن كيف ميكنك اتخاذ قرارات �صحيحة؟
ال�ضيف :كلمة واحدة.
املذيع :وما هي؟ ال�ضيف :اخلربة.
املذيع :وكيف ح�صلت على اخلربة؟
ال�ضيف :كلمتان.
املذيع :وما هما؟ ال�ضيف« :قرارات خاطئة».
احلوار جزء من لقاء تلفازي لأحد كبار املديرين
التنفيذيني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،قدّم
خالله
مفهوما �آخ��ر لكيفية حتقيق النجاح وبلوغ
ً
القمة ،وهو املبني على حتمية حدوث «اخلط�أ» يف
امل�سرية العملية �أو احلياتية ب�شكل عام ،والتي بنا ًء
عليها يكون التعلم ،ومن ثم تاليف ذلك والتقدم
�أكرث حتى حتقيق الهدف.
على اجلانب الآخ��ر من الفكرة ،القرار اخلاطئ
يجب �أن يكون م�صحو ًبا بعمل جاد قبل اتخاذه،
ومخُ ً
ططا بتوقعات �إيجابية م�سب ًقا ،ال بع�شوائية
وفو�ضوية ،فنتيجته الأكيدة اال�ستمرار يف الوقوع
والبقاء يف املكان ذاته.
�اع��ا ،وق� � ّرر مب��ا تعتقد �أن��ه
ب��اخ�ت���ص��ارُ ،ك��ن ��ش�ج� ً
ال�صحيح ،ف��إن جنحت فقد حققت التقدم ،و�إن
�أخط�أت فقد اكت�سبت اخلربة املطلوبة لأجل حتقيق
ذلك التقدم.

خاليا المخ
وأعصابه

3

نحن جمموعة ن�شطة من ع�شاق ريا�ضة التن�س
ن�شاطنا يتمثل يف �إقامة دورات تن�س داخل مدينة
امللك فهد الطبية وخارجها ،ويف العيادات� ،إىل
جانب لقاءات �أ�سبوعية ومباريات ودية.
�أع�ضاء املجموعة معظمهم من من�سوبي مدينة
امللك فهد الطبية (والتابعني لها � ً
أي�ضا).
�إذا كنت مبتد ًئا �أو الع ًبا ذا خربة فال ترتدد يف
االن�ضمام �إىل جمموعتنا .هدفنا تعزيز روابط
الإخاء واالرتقاء مبهارات الالعبني الريا�ضية.

تيني�ستا مدينة امللك فهد الطبية
الأوىل دورة تن�س

بعد �أ��س��اب�ي��ع م��ن التخطيط متكنت جمموعة
التن�س من �إقامة دورتها الأوىل من � 7إىل
نوفمرب  .2015وقد نظمها القائمون احلاليون
على املجموعة ،و�شارك فيها �أع�ضاء املجموعة
بدعم من ق�سم النادي االجتماعي برئا�سة ال�سيد
عبداحلكيم احل��رب��ي ال��ذي ق��ام � ً
أي�ضا بت�سليم
ال�ك��ؤو���س �إىل الفائزين ،و��ش�ه��ادات �إىل جميع
امل�شاركني خالل حفل التتويج.
20

مايو
المسؤولون
الرئي�س
فرجيليو كازينا�س
نائب الرئي�س
�أحمد العجيمان
الأمني العام
�أدريان لبرياتو
�أمني املال
�أنتون مادجو�س
املن�سق
جوجني الك�سادو

الملتقى السادس للتنظير المهبلي وأمراض الجهاز التناسلي.
 4-5مايو 2016
مستشفى النساء التخصصي
الخطوات الالزمة لكتابة مقترح بحث ناجح لمقدمي الرعاية الصحية.
 9مايو 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
دورة تدريبية وطنية حول تحسين الوقاية من اإلشعاع في
التشخيص بصور األشعة  Xواألشعة التدخلية.
 17-19مايو 2016
المركز الشامل للسرطان
• المرور من الفيزياء إلى الطب :دورة وورشة عمل.
 29مايو 2016
المركز الشامل للسرطان

أغسطس
دورة تدريبية :األبحاث السريرية
 30-31مايو
مركز نشر البحوث والعلوم

سبتمبر
دورة :الحقن باعتماد األشعة فوق الصوتية في إعادة التأهيل.
 22سبتمبر .2016
مستشفى التأهيل الطبي

نوفمبر
المؤتمر العالمي الثاني :استخدام الكشف بالموجات
فوق الصوتية بالمنظار في المملكة.
 1-3نوفمبر 2016
قسم الطب الباطني
مؤتمر :التجديد واالبتكار في ممارسات التمريض.
 7-9نوفمبر 2016
قسم تثقيف الممرضين
الملتقى السنوي للبحث بمدينة الملك فهد الطبية.
 15-16نوفمبر 2016
مركز نشر البحوث و العلوم
الدورة الخامسة وورشة عمل :أمراض األطفال المعدية.
 20نوفمبر 2016
مستشفى األطفال التخصصي
ملتقى توعوي حول اإلشعاع
 22نوفمبر 2016
المركز الشامل للسرطان

دورة تنشيطية لمدربي مرض السكري:
 14-18فبراير 2016
مركز السمنة والغدد الصماء والتمثيل الغذائي.
كتابة مخطوطات البحث لمقدمي الرعاية
الصحية.
 22فبراير 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
الملتقى الخليجي األول لحقوق المرضى.
 28-29فبراير 2016
اإلدارة التنفيذية لخبرة المرضى

أبريل
ورشة عمل تخصصية :الليزر والمحافظة على صحة األسنان.
 9أبريل 2016
قسم طب األسنان
من استخدام األنابيب أو األنببة ( )intubationإلى التهوئة اآللية :دورة تجريبية.
 13-14أبريل 2016
إدارة العناية بالجهاز التنفسي
تدريب على الممارسة الطبية الجيدة للباحثين (.)GCP
 20أبريل 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
محاضرة علم نفس :أطر الممارسة المحلية لعلم النفس في المرافق الصحية.
 26-28أبريل 2016
المعهد الوطني للعلوم العصبية.

يوليو
الجهاز العضلي الهيكلي وإعادة التأهيل :دورة لألطباء
 24يوليو 2016
مستشفى التأهيل الطبي

أكتوبر
من استخدام األنابيب إلى التهوئة اآللية :دورة تجريبية سريرية.
 5-6أكتوبر 2016
إدارة العناية بالجهاز التنفسي
• كتابة مخطوطات بحث لإلطار الطبي.
 9أكتوبر 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
• الملتقى الرابع إلدارة آالم مرض السرطان.
 12-13أكتوبر 2016
المركز الشامل للسرطان

ديسمبر
دورة تدريبية حول الممارسة اإلكلينيكية الجيدة للباحثين.
 4ديسمبر 2016
مركز نشر البحوث والعلوم
• دورة وورشة عمل حول المعارف األساسية الخاصة بالسالمة
من اإلشعاع.
 7-8ديسمبر 2016
المركز الشامل للسرطان
• المؤتمر العالمي لخبرة المرضى
 13-15ديسمبر 2016
اإلدارة التنفيذية لخبرة المرضى
ملتقى توعوي حول الجلطة الدموية( (Venous Thromboemb o
 )lismوطرق الوقاية.
 19-20ديسمبر 2016
قسم الطب الباطني
• ملتقى الغذاء دواء.
 22ديسمبر 2016
إدارة التغذية

لمزيد من المعلومات حول التسجيل نرجو االتصال بـقسم تنظيم المؤتمرات:
هاتف +966-11-2889999:تحويلة15059 /10939/10937 /10935 /10928 :
البريد اإللكتروني cpd@kfmc.med.sa :الموقعwww.kfmc.med.sa :
لتقديم أفكاركم واستفساراتكم نرجو االتصال بالسيد خالد الدوسري ،تحويلة 10935
البريد اإللكترونيkaldossary@kfmc.med.sa :

من أسباب كثرة التبول تناول مدرات البول ،وتضخم البروستات،
وعدم التحكم بالسكري ،وعدم التحكم بالضغط.

حقائق
طبية

منوعات
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فبراير 2016

Madinati

VARIETIES

February 2016

4

Abdulrahman Ali Badr Makred

عبد الرحمن بدر علي مكرد

ديار المعزة

Ibrahim Shukair Al Enizi

إبراهيم شخير العنزي

POETRY
شعر

PHOTO GALLERY
معرض الصور

عبدالعزيز �سويلم العنزي
Flowcytometry Unit

وحدة التدفق اخللوي

شاركنا
موهبتك

يا ديار المعزه بالوطى و الوجود
ويا ديار المواقف بالوغى والبراد

أرسل مشاركتك على:

يا الديار الشجاعة يا ديار الفهود
يا ديار الشهامة في عيون العباد

madinati@kfmc.med.sa
أو استخدم النموذج اإللكتروني على الرابط التالي:
http://intranet/sites/forms/PRMA/SitePages/
KFMC-Internal-Newsletter.aspx

العنزي يرزق بـ«وسن»

رزق الزميل �إبراهيم �شخري العنزي ،من ق�سم �إدارة خطة
رعاية املر�ضى ،مبولودة �أ�سماها «و�سن» .وتهدي �إدارة
املدينة �أجمل التهاين للزميل العنزي وتدعو اهلل �أن يبارك
له فيها و�أن يجعلها من الذرية ال�صاحلة.

ما يزعزع وطنا كل مبغض حقود
وال يزعزع وطنا حاشدين العتاد

دارنا حبها ماينقص إال يزود
يشهد اهلل علينا والفشق والزناد
  

فريق العمل

KFMC_RIYADH
King Fahad Medical City
kfmc_riyadh
kfmc Riyadh
KFMC Riyadh

•
•
•
•
•
•

االحترام.
التراحم.
العمل الجماعي.
الصدق.
الوالء.
التعاطف.

Mansour Guramallah Al Ghamdi

موسم الذروة

نوع الغرفة

غرفة فاخرة تطل على بركة السباحة

900
1150

1000
1250

700
950

جناح ملكي يطل على المنتجع

1350
2000

1450
2000

1150
2000

غرفة منتجع فاخرة
جناح فاخر يطل على البحر

Low Season

الموسم العادي

مفرد

مزدوج

مفرد

800
1050
1250
2000

Double

Single

800
1050
1250
2000

ال�سعر بالريال القطري.
مو�سم الذروة من  1يناير �إىل  31مايو  ،2016ومن � 15سبتمرب �إىل  31دي�سمرب .2016
املو�سم العادي من  1يونيو �إىل � 14سبتمرب .2016
الأ�سعار خا�صة ب�أع�ضاء النادي االجتماعي فقط.

700
950
1150
2000

High Season
Double

Room Type

Single

900
1150
1350
2000

1000
1250
1450
2000

Deluxe Resort Room
Deluxe Pool View Room
Deluxe Sea View Suite
King Suite Resort View

Rating is in Qatari Riyal.
High season occurs between (1 January - 31 May 2016 and
15 September – 31 December 2016).
Low season occurs between (1 June – 14 September 2016).
Please note that this offer is eligible for Social Club members only.

صورة يف النمسا

The Oberoi

األوبروي

دبي – الإمارات العربية املتحدة

إحدى شركات

غرفة فاخرة تطل
على المدينة

جدا
غرفة فاخرة ً
تطل على بركة
السباحة

غرفة ممتازة
تطل على البرج

جناح فاخر

جدا
جناح فاخر ً

مفرد

مزدوج

مفرد

مزدوج

مفرد

مزدوج

مفرد

مزدوج

مفرد

800

700

1050

1150

1350

1450

1650

1650

2150

2150

يذكر �أن هذا العر�ض خا�ص ب�أع�ضاء النادي االجتماعي فقط.
املو�سم العادي :خالل �شهر رم�ضان.
�ص.ب 65701 :الريا�ض11566 :

جناح
رئاسي

Presidential
Suite

Luxury Suite
Double

عند
الطلب

Upon Request

2150

Single

2150

Deluxe Suite
Double

1650

Single

1650

Premier Burj View
Room
Double

1450

Single

1350

Luxury Pool
View Room
Double

1150

Single

1050

800

General Supervisor
Teamwork

Room
Category

Single

700

Teamwork

Dr. Mahmoud Al-Yamany

Deluxe City
View Room
Double

Photo taken in Austria
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Our Values

This offer is for Social Club members only
Low season occurs in Ramadan
P.O. Box: 65701 Riyadh: 11566
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 11 212 8005
Fax:+966 11 440 1367

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 212 8005 :
فاك�س+966 11 440 1367 :
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* الحموضة وارتجاع المريء من الممكن أن يتشابها مع أعراض القلب ،سواء
من حيث اتجاه األلم أو ضيق التنفس أو الخفقان.

http://intranet/sites/forms/PRMA/SitePages/
KFMC-Internal-Newsletter.aspx
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السعر

قيمنا الخاصة

or use the link below:

Doha, Qatar

أسعار مدينة الملك فهد الطبية 2016

نوع
الغرفة

إدارة العالقات العامة والشؤون اإلعالمية

madinati@kfmc.med.sa

Operated by The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

أسعار مدينة الملك فهد الطبية 2016

أسرة التحرير

Makkah Road

Sharq Village & Spa

الدوحة – قطر

الدكتور محمود اليماني
قسم التواصل الداخلي

Send your participation at:

Discount for Employees

تحت إدارة نزل ريتز كارلتون

النـاشــر

المشرف العام

Share your
!Talents

طريق مكة

Our colleague, Ibrahim Shukair Al Enizi – from the
department of Patient Care – has had a baby girl he
called Wasan. The administration of the city cordially
congratulates our colleague and wishes plenty of
happiness to the newborn baby.

نزل قرية الشرق ومنتجعها

مانعرف التويل وال لطمنا الخدود
وال نكسنا ليا شانت وحان الحصاد

ما عهدنا عليكم غير صدق الوعود
وال عهدنا عليكم كود فعل جواد

!It’s a Girl

تخفيضات خاصة بالموظفين

شعبك إلي تشوفه ما يخون العهود
لك حرار تنهض تحتري للهداد

كلنا صف واحد كل طفل و عوُ د
وكلنا طوع أمرك يا وسيع المراد

من الطابق السابع من مبنى
الرياض
جية مبدينة امللك فهد الطبية.
العيادات الخار

منصور غرم اهلل الغامدي

وال يهمك ملكنا كل خايب حسود
وال يهمك ملكنا خاينين البالد

دون حرمة بلدنا كلبونا جنود
ومن نوانا بسيه قبل فعله يُباد

at KFMC

National Museum Square - Riyadh

ساحة املتحف الوطني -شارع الخزان بالرياض

or of the OPD Building

Riyadh View from 7th flo

editorial@sspc.com.sa

الحموضة
وأمراض القلب

The soles of your feet contain
more sweat glands and more pressure-sensitive nerve endings
per square inch than any other part of your body.

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

KFMC_RIYADH
King Fahad Medical City
kfmc_riyadh
kfmc Riyadh
KFMC Riyadh

Facts About
Human Body

Madinati
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Iman Mekki Amoudi

False Nutritional Information

Therapeutic Nutrition Specialist
Head of Clinical Nutrition Dietetic Section
Clinical Nutrition Administration
Honey is a treatment for diabetes
People with diabetes are usually surprised when they
are advised to limit their honey intake. Many people think
that honey can cure diabetes, which is, obviously, wrong.
As opposed to what some people think, bee honey is sugary
and leads to raising the levels of glucose in the blood.
1 spoonful of honey= 60 calories.
Eating a lot of dates
Dates should be eaten in moderation; 2 to 3 dates a day
as a substitute for other fruits included in the daily diet,
especially for people with diabetes for whom eating an
excessive amount of dates may be harmful.
Brown bread is better than white bread
People with diabetes are advised to take bigger amounts
of fiber. So, from this point of view, brown bread is better
than white bread. However, the quantity to be taken should
be determined according to the diet and nutritional substitution systems.
Olive oil is "light"
All types of oils provide the same number of calories.
1 gram of fat = 9 calories
Many people think that olive oil is light because it provides a limited number
of calories, does not cause obesity, and can be taken in any quantity. This is not
correct. Olive oil is light because it does not contain cholesterol but it provides the
same calories as the other oils. It has to be taken with caution and in little amounts
in order to prevent problems due to excessive intake.
Natural drinks are healthy
A person with diabetes has to check the ingredients of the juice before drinking
it. It is preferable to have home-made fresh juice without sugar addition. In case
of buying ready-made juice, you should read the label to know its sugar content
before buying it. One has to know the difference between natural juice and natural
drink, too.
Natural juice: Natural fruit juice. It can be sweetened or sugar-free. A person
with diabetes should opt for the sugar-free one.
Natural drink: it is made up of water, sugar, flavors, and preservatives. This is not
healthy and it is not advisable to take it.
Forbidden Foods
Some foods are high in fat (like cream, mayonnaise, nuts, olives, seasoning cubes,

Mouneera Saad Al-Hammad

Health Education Specialist

sauce, hard cheese, liquid cheese, tahini,
and certain types of meat like hot dogs,
sausages, and all kinds of Mortadella.)
Other foods are high in glucose (all
types of sugar, honey, jelly, chocolate,
sweetened biscuits, cake, donuts, halva,
caramel cream, custard, soda, fruit syrups,
sweetened concentrated milk, canned
fruit, and jam).
All these foods should be avoided by
people with diabetes as they are harmful
to their health.
Apple cider vinegar decomposes fats
There is no such nutritional item that
can be taken to burn fat. The only way to
burn fats is a healthy diet and exercise.
The vinegar is only a supporting
factor in losing weight. But, we should
not depend on it to burn fats. Besides,
excessive amounts can cause acidity and
peptic ulcer especially when taken concentered and on an empty
stomach. It has to be diluted (1 spoonful of vinegar in one cup
of water).
Drinking green tea to lose weight
There is no difference between green and black tea. The only
difference is that black tea contains color. Generally speaking, tea
does not contain calories unless sugar is added to it.
It is not scientifically proven that green tea leads to lose
weight.
Slimming herbs
We often hear about certain types of herbs and their role in
losing weight. Actually, these herbs are not beneficial. Some of
them act as appetite suppressants while others cause diarrhea,
which makes the body lose a large quantity of fluids.
Lemon and grape fruit
Thinking that lemon and grape fruit can burn fats is a common
mistake. It is dangerous to take any of them on an empty stomach
because they cause ulcer. It is widely known that lemon and grape
fruit contain a high concentration of vitamin C. This vitamin
boosts immunity and increases iron absorption. It is also one of
the antioxidants that help prevent cancer.

Effects of Vitamin D Deficiency

Vitamin D is responsible for calcium regulation in the body. It helps
distinguish cells and boost immunity. Besides, it plays a key role in
metabolism. It is important for all age categories starting from birth to
childhood, adolescence, and adulthood. The main source of vitamin D is
exposure to sunlight. The sun's ultraviolet rays transform the cholesterol
stored under the skin into vitamin D. Vitamin D deficiency is a widespread
health problem in the Gulf countries although they have plenty of sun.
According to the World Health Organization, vitamin D deficiency is
defined as being less than 50 nanomol/ liter in the blood. If the amount
is 50-70 nanomol/l, it is considered insufficient. The normal and optimal
level of vitamin D, however, is 80-225 nanomol/l. More than 325 nanomol/l
causes Vitamin D toxicity. The body's daily need of vitamin D depends
on many factors like age, weight, skin color, levels of fat in the body, and
the season of the year. Besides, exposure to sun and the area of residence
play an important role in determining the needed amount of this vitamin.
Generally speaking, older people need more vitamin D than children;
overweight persons need more than thin persons, and dark skinned
persons need more than fair skinned persons. Likewise, a bigger amount of
the vitamin is needed in winter than in summer.
Many diseases are associated to vitamin D deficiency. They include
bone disorders like rickets, osteoporosis, osteopenia, osteoarthritis
and calcium deficiency, which leads to disorders in the heart electricity.
Vitamin D deficiency is also related to other immunity problems such
as multiple sclerosis, chronic arthritis, diabetes, and certain types of

Growth

VIEWS

tumors like breast, colon and pancreas cancers, in addition to other
diseases. The most common symptoms of vitamin D deficiency
include headaches, chronic bone and muscles pains, and abdominal
pains. Besides, many people who have vitamin D deficiency suffer
from fatigue, laziness, and hair fall.

When you were born, you had 300 bones.
Now you have 206, if you are an adult.
The rest of the bones have not disappeared – they have merely fused together.

February 2016

Madinati :
A Distinguished Newsletter
All the KFMC projects and services aim
to achieve leadership and distinction. The
newsletter has received high praise and
has been read by all the staff members
thanks to the interesting scientific content
it presents. The newsletter also combines
various reporting skills such as interviews,
articles, and news (both related to the
KFMC and social ones) in addition to
educational and awareness-raising topics.
Since the first issue, the publication has
achieved the desired goal that motivated
its creation; that is to be a linking claim.
The editorial team has received many
contributions from our colleagues ranging
from awareness-rising to educational and
health articles.
Besides, this newsletter is an opportunity
to discover the employees’ talents in various
areas such as photography, poetry, etc.

Madinati

February 2016

Bander Alhamdan

Public Relation and Media Affairs Administration
bnalhamdan@kfmc.med.sa

Reporter: What's the secret of your
success? Guest: Two words
Reporter: Which are? Guest: Right
decisions
Reporter: But how can you take the right
decisions? Guest: One word
Reporter: What is it? Guest: Experience
Reporter: How did you acquire the
experience? Guest: two words
Reporter: What are they? Guest: wrong
decisions.
This is an excerpt from a TV interview with
one of the top senior executives in the USA.
During the interview, he presented a new
concept of how to achieve success and get to
the top. This concept is based on the fact that
mistakes are inevitable during one's career
and life in general. Mistakes lead to learning.
With learning, one avoids the negative sides
and gets closer to achieving his goal.
However, the wrong decision has to be
accompanied by serious work before taking it
and has to be based on prior plans of positive
expectations. It should not be a random or
chaotic decision; this kind of decisions leads
to constant failure and obstructs progress.
Brief, be brave and take the decision you
think to be right. If you succeed, you take a
step forward, if not, you acquire the necessary
experience to achieve the desired advance.
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Mohammed Zikri's Career in KFMC since 2010

Riyadh - Sadeem AlDarab

His name is Mohammed Hasan Zikri. He has worked in
the Eligibility Department since 2010. Then, he has moved
to the Central and Communication department. Mohammed
has a short foot. In his childhood, his leg was broken during
a football game and he did not get the necessary medical
care. This resulted in a foot growth failure.
Mohammed joined KFMC without any difficulties. He
was hired by a KFMC company in 2009. A year later, he
joined KFMC, after he submitted a certificate in disability.
Mohammed emphasizes that the City accords great
interest to the special needs and offers the necessary
support to back them up. The City has provided all the

services to facilitate Mohammed's moving around. For
instance, a special parking area was reserved to his car near
his office. Besides, the work environment inside the City
is very comfortable. He gets the esteem, motivation, and
support from the administration.
Mohammed's wish is that the administration of the City
enables him to take an English language course and other
intensive courses related to his work.
Mohammed finished his speech by saying:" I call upon
every person with disability not to make their disability into
a motive for disappointment and failure; but to make it part
of their success and a reason of strong will.”

KFMC Tennis Group

King Fahad Medical City
Executive Administration of Academic & Training Affairs
Continuous Professional Development Administration
Conference Organizational Department

KFMC Tennista

2016 ACADEMIC CALENDAR
FEBRUARY

JANUARY
Steps to a Successful Research Proposal for Health Care Providers
January 10, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

Editorial Team

Your Wrong Decisions:
Your Ticket to Success

INSIDE KFMC

Writing a Research Manuscripts for Health Care Providers
February 22, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

MARCH
New Insights of Pharmacy Practice
March 1 - 3, 2016
Pharmacy Services Administration

We are an active group
composed of tennis enthusiasts
who share the same passion for the
game. Our activities are composed
of tournaments inside and outside
KFMC, clinics, weekend meetups
and friendly games. Our members
are mostly employees (and even
dependents) at King Fahad Medical
City. Whether you are a beginner
or advance player, don’t hesitate
to join the group. Our aim is to
promote camaraderie and develop
the skills for the sport.

Activities

Radiation Safety Core of Knowledge Course and Workshop
March 16 - 17, 2016
Comprehensive Cancer Center
8th Pediatric Pulmonary Course
March 31 , 2016
Childrens Specialized Hospital

Officers
President

Virgilio Casinares

Ahmad AlOjayman
Secretary

Adrian Liberato

6th Colposcopy and Lower Genital Tract Disease Symposium and Workshop
May 4 - 5, 2016
Women’s Specialized Hospital
Steps to a Successful Research Proposal for Health Care Providers
May 9, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center
National Training Course on Justiﬁcation and Optimization of Radiation
Protection in Diagnostic X-Ray Imaging and Interventional Radiology
May 17 - 19, 2016
Comprehensive Cancer Center
Crossover from Physicist to Medical Course and Workshop
May 29, 2016
Comprehensive Cancer Center

AUGUST
Clinical Research Training Course
August 30 - 31, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

PRO/Coordinator

Ultrasound Guided Injection in Rehabilitation Course
September 22, 2016
Rehabilitation Hospital

NOVEMBER

Junjie Lacsado

2nd International Conference : Live Endoscopic Ultrasound in Saudi
November 1 – 3 , 2016
Internal Medicine Department
Innovation & Creativity in Nursing Practice Conference
November 7 - 9, 2016
Nursing Education Department
KFMC Annual Research Symposium
November 15 - 16, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

Psychology Conference: Regional Scope of Practice of Psychology in
Healthcare Settings
April 26 - 28, 2016
National Neurosciences Institutes

JULY
Musculoskeletal for Rehabilitation Physicians Course
July 24, 2016
Rehabilitation Hospital

OCTOBER
From Intubation to Mechanical Ventilation: Clinical Simulation Course
October 5 - 6, 2016
Respiratory Care Administration

4th Cancer Pain Management Symposium
October 12- 13, 2016
Comprehensive Cancer Center

DECEMBER
Good Clinical Practice Training for Investigators (GCP)
December 4, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center
Radiation Safety Core of Knowledge Course and Workshop
December 7 - 8, 2016
Comprehensive Cancer Center
International Patient Experience Conference
December 13 – 15 , 2016
Executive Administration of Patient Experience

5th Pediatric Infectious Diseases Review Course & Workshop
November 20, 2016
Children’s Specialized Hospital

Venous Thromboembolism ( VET ) Prophylaxis Awareness Symposium
December 19 – 20 , 2016
Internal Medicine Department.

Symposium on Radiation Awareness
November 22, 2016
Comprehensive Cancer Center

Food as a Medicine Symposium
December 22, 2016
Clinical Nutrition Administration

Designed by: ETTD / Etubo /2015

The Human Eye

Good Clinical Practice Training for Investigators (GCP)
April 20, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

Writing a Research Manuscripts for Health Care Providers
October 9, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

SEPTEMBER

Treasurer

Anton Madjus

APRIL
Laser in Dental Hygiene Clinic Specialized Workshop
April 9, 2016
Department of Dentistry
From Intubation to Mechanical Ventilation: Clinical Simulation Course
April 13 - 14, 2016
Respiratory Care Administration

MAY

Vice President

After weeks of planning, the
group finally had its first ever tennis
tournament from November 7, 2015
to November 20, 2015. Organized
by its current set of officers, it was
actively participated by its members
with the support from our Social
Club Department headed by Mr.
Abdulhakim Al Harbi who handed
out the trophies to the winners and
certificates to all participants during
the awarding ceremony.

The First Gulf Patient Rights Symposium
February 28 - 29, 2016
Executive Administration of Patient Experience

Clinical Research Training Course
March 6 - 7, 2016
Research & Scientiﬁc Publication Center

The Group

Diabetes Educators Refresher Course
February 14 - 18, 2016
Obesity, Endocrine & Metabolism Center

For more information on registration please contact: Conference Organizational Department
Telephone No. : + 966-11- 2889999 ext. 10928 / 10935 / 10939 / 10937 / 15059
E-mail: cpd@kfmc.med.sa website: www.kfmc.med.sa
For ideas and inquiries, please contact Mr. Khalid AlDossary Ext. 10935
Email: kaldossary@kfmc.med.sa

When you look at an object,
the image of that object appears upside down on your retina. However, your brain
automatically corrects for this, allowing you to perceive the object the right side up.

Madinati

KFMC Vision

To be the benchmark in provision of
specialized healthcare.

KFMC Mission

Dedication to provide highly specialized,
evidence-based and safe health care,
enhanced by education,
training and research.

Monthly Newsletter Published by Public Relation and Media Affairs Administration
King Fahad Medical City

www.kfmc.med.sa

FEBRUARY 2016 • ISSUE - 2

130,000 Specialists Participate in the Event

KFMC Participates in the Arab Health Exhibition and Congress

KFMC participated in the 2016 Arab Health Exhibition and
Congress held in Dubai from 25 to 28 January 2016, at the Dubai
International Convention and Exhibition Center.
Mr. Bassam Al-Brikan, manager of KFMC's Administration of
Public Relations and Media, explained that the City's contribution
consisted in presenting the achievements made in healthcare
services. (These achievements earned the City the Middle East's
Best Executive award last year.) In addition, the future projects
designed to serve the City's strategic goal of becoming a world class
healthcare institution were presented.
Mr. Al-Brikan emphasized that the Arab Health Exhibition and

A KSA – Harvard
Research Team Results
Discovery of a Disorder
Leading to Tumors
Development

Dr. Malak Al-Thakafi

Congress is considered to be the second biggest general healthcare
exhibition at world level as it hosts 4,000 companies exhibiting
their latest innovations to more than 130,000 healthcare specialists
from various parts of the world. The congress includes MEDLAB
specialized exhibition, the multi-disciplinary medical conference,
which includes 20 specialized conferences, and the Arab Health
Awards. It also presents 4 publications from the Life Sciences journal
and a DotHealth products guide. The exhibition provides important
opportunities to build professional relations in the healthcare
environment. It also shows the progress and achievements as well
as explores new opportunities in the field of healthcare.

Riyadh – Bander Alhamdan
A team of researchers led by KFMC Neurology and Genetic Diseases Consultant, Dr. Malak
Al-Thakafi, with members from the King Abdulaziz City for Science and Technology, the
Harvard Medical School, Harvard University, and Dr. Sandra Santagata (Dana Farber Cancer
Institute) discovered the role of some important genes in developing follicles (microscopic
organelles like hairs found on the surface of most cells) in two types of brain tumors, namely
Ependymoma and Choroidplexuses tumors. They used the functional genomic expression
and chromosomes and other state-of-the-art technologies to reach this discovery.
The team has proved, for the first time, that the lack of the indicator Foxj 1 in these tumors
plays a key role in the function of these cell follicles when these tumors develop to advanced
degrees.
Additionally, that is an important factor to expect a ruthless return of the tumor, based on
a study of dozens of samples.
The final recommendations of the study pointed that the importance of the research
lies in the specification of a new vital index in those tumors, namely Foxj1. It can be used
immediately in clinics to diagnose the tumor and to determine its behavior and treatment
accordingly.
In addition, the study makes it possible to direct treatments aiming to correct the follicle
disorder in these tumors.
The research was presented during the conference of the American Neurological
Association last June in Denver, USA. It was published in the American Journal of Pathology,
which is a leading journal in the field of disease and tumor development. It was partially
sponsored by Sanad Association for children's Cancer and a number of American research
organizations in addition to the King Abdulaziz City for Science and Technology. The research
will also be published on the website of Brigham Hospital, Harvard University, Boston, USA.
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Leadership Achievements
KFMC has a boundless ambition.
This ambition imposes, besides the
current challenges, new ones that the
city seeks to overcome. Because the
city is intent to provide specialized
services that comply with the highest
world standards, the number of
patients is continuously increasing.
This requires improving the capacity
of the city on a regular basis in order to meet the increasing
demand for its services. Besides, KFMC is also facing the
challenge of creating specialized healthcare centers while
ensuring the performance efficiency.
Many people count on the medical, administration, and
technical staff of the city. They complete each other and each
of them is considered to be an essential component in the city.
KFMC’s staff gets unlimited attention and support from the
administration. This is reflected in providing scholarships,
training, and creating a motivating work environment that
encourages creativity and innovation. The city is also open to
communication with world institutions through conferences,
workshops and other educational events aiming to exchange
experiences and keep up to date.
KFMC has a clear vision, carefully specified objectives,
and a noble mission. It seeks to be one of the major research
centers before 2020.
To end with, I express my gratitude and pride in having
each and every one of the City’s staff members.
We appreciate their hard work so far and encourage them
to make further achievements to benefit both their career and
the city’s bright record of accomplishments.

Dr. Mahmoud Al-Yamany
CEO of King Fahad Medical City (KFMC)

KFMC Receives 300
Indian Blood Donors

Donors during their participation in the campaign

Riyadh – Mohammed Al-Ghanami
The Blood Bank organized a donation campaign for 300
donors from the India Fraternity Group. The group is
known for humanitarian work in the Kingdom of Saudi
Arabia. The campaign was held in the premises of the Blood
Bank in KFMC.
Dr. May Al-Mashari, head of KFMC Blood Bank department,
praised the contribution of the India Fraternity Group and
their full understanding of the importance of cooperating
with the City and sharing social work in the field of blood
donation and patient service.
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