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لمناقشة البدالت والعالوات ورسوم التأشيرات الجديدة

اإلدارة التنفيذية لرأس المال البشري تجتمع مع موظفي المدينة
ع��ق��دت الإدارة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل��ر�أ���س
امل��ال الب�شري مبدينة امللك فهد الطبية
�اع��ا م��ع م��وظ�ف��ي امل��دي �ن��ة ملناق�شة
اج �ت �م� ً
العديد م��ن املو�ضوعات املهمة واملتعلقة
باملكاف�آت ،والتعاقدات ،والبدالت ،ور�سوم
ال �ت ��أ� �ش�يرات اجل��دي��دة ال�ت��ي مت تطبيقها
مطلع العام الهجري 1438هـ .وكان يف
مقدمة املو�ضوعات التي متت مناق�شتها،
مكاف�أة ال�سنوات الع�شر ،حيث مت الإعالن
ع��ن ا�ستمرار �صرف امل�ك��اف��أة للموظفني
امل�ستحقني لها وفق �سيا�سة املكاف�أة املعتمدة
باملدينة.
وا�ستعرا�ض االجتماع ق��رارات جمل�س
الوزراء املتعلقة بر�سوم الت�أ�شريات ،وبدالت
ال�ن�ق��ل ال���س�ن��وي ،وال� �ط ��وارئ ،وال �ق �ي��ادة،
وبدل عيادات الطب النف�سي ،وبدل قيادة
�سيارات الإ�سعاف ،والبدل اخلا�ص بحرا�س
امل�ستودعات وبدالت الندرة والتميز .وناق�ش
االجتماع العالوة ال�سنوية والتعيينات حتى
تاريخ  2016/12/31و�أن��واع العقود.
و�أعلن يف �أثناء االجتماع عن اتفاق املدينة
م��ع وك��ال��ة الطيار لل�سفر ب��د ًال م��ن مكتب
الفر�سان لإ�صدار تذاكر ال�سفر.
و��ش�ه��د االج �ت �م��اع ف�ت��ح ب��اب الأ��س�ئ�ل��ة،
وت��ول��ت الإدارة التنفيذية يف �إدارة ر�أ���س
امل���ال ال�ب���ش��ري الإج ��اب ��ات ع��ن الأ��س�ئ�ل��ة
واال�ستف�سارات التي طرحها املوظفون.

د .محمود اليماني ضمن قائمة التنفيذيين األكثر تأثي ًرا في المنطقة
اختري د .حممود اليماين ،املدير العام التنفيذي ملدينة امللك
ريا
فهد الطبية� ،ضمن جمموعة املديرين التنفيذيني الأكرث ت�أث ً
يف املنطقة وفقًا لت�صنيف «لينكد �إن» .و�ضمت القائمة ك ًال من
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة
للإعالم ،و�أحمد الفهيد ،حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني ،و�سعد الق�صبي ،حمافظ الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجل��ودة ،وخالد احل�صان ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ال�سوق املالية «تداول» ،وخالد احلربي ،نائب
الرئي�س التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة «ري��ادة» ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سعود بن خالد الفي�صل ،حمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار
املكلف ،و�سيف ال�سويدي ،مدير عام الهيئة العامة للطريان
املدين يف الإمارات ،والدكتور يو�سف �آل علي ،املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة تاك�سي دبي ،وعبداهلل حممد العور ،املدير التنفيذي
ملركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي.

أخالقيات العمل
احل �ي��اة دون �أخ�ل�اق وع�م��ل ت�صبح �سدى.
ف�ب��الأخ�لاق ي�ستقيم الإن���س��ان ،وبالعمل تُعمر
الأر�ض ويحقق الإن�سان كينونته والغاية العظمى
التي خلقه اهلل من �أجلها على كوكب الأر�ض .لذا
ف�إن اجتماع العمل والأخالق �أمر حتمي .ونظ ًرا
لتلك الأهمية البالغة �سارع العديد من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الكربى ب�إ�صدار مدونات �أخالقية
تت�ضمن القواعد والآداب املهنية وال�سلوكية التي
يجب على كل موظف �أن يتقيد بها ،و�إي�ضاح ما
هو خط�أ وما هو �صائب ملنع الوقوع فيما ميكن
�أن مي�س م�صلحة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة وجتنب
امل�ساءلة القانونية.
ت�ه��دف �أخ�لاق �ي��ات العمل �إىل تبني �أعلى
معايري املكا�شفة وال�شفافية يف التعامالت،
و�إعالء م�صلحة العمل على امل�صالح ال�شخ�صية.
وجتني امل�ؤ�س�سات العديد م��ن الفوائد ج��راء
تطبيق �أخالقيات العمل .فمع غياب منظومة
ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة تنت�شر ع�ل��ل ك�ث�يرة تعرقل
م�سرية العمل ،وحتجم من حتقيق النجاح وجني
الأرب��اح .وبالطبع ينطبق ذلك على امل�شروعات
اال�ستثمارية �أو الهادفة �إىل الربح .لكن الأمر
يختلف فيما يخ�ص املن�ش�آت الطبية التي همها
�إنقاذ الأرواح ،وم�ساعدة املر�ضى والتفاين يف
خدمتهم من �أج��ل تعافيهم ال�سريع .ل��ذا ف�إن
املالحظ �أن مقدمي اخلدمات ال�صحية يتمتعون
بقدر عالٍ من الرقابة الذاتية ،ويعدون الأكرث
التزاما باملنظومات الأخالقية وتطبيقها .فالأمر
ً
يتعلق بالأرواح ال باملك�سب �أو اخل�سارة �أو امل�صالح
ال�شخ�صية .فعناية املري�ض ت��أت��ي يف املكانة
الأوىل ولها الأولوية .ومدينة امللك فهد الطبية
م�شهود ملن�سوبيها بحر�صهم ال�شديد على تقدمي
العناية الفائقة للمراجعني واملر�ضى .وانطال ًقا
من ذلك تلزم املدينة موظفيها املعينني حدي ًثا
بح�ضور دورات توجيهية ح��ول حقوق املر�ضى
وواجباتهم كجزء من برنامج املدينة التوجيهي.
ت�سعى املدينة بكل ال�سبل �إىل تذليل العقبات
اجل�سدية واللغوية والثقافية والعقبات الأخرى،
لتقدمي خ��دم��ات متميزة للمر�ضى .وحم��رك
املدينة يف توفري الرعاية ينبني على اح�ترام
قيم املر�ضى ومعتقداتهم .كما �أن املدينة تدعم
حقوق املر�ضى وعائالتهم للم�شاركة يف عملية
الرعاية.
وحت��ر���ص �إدارة امل��دي�ن��ة على �إع�ل�ام املر�ضى
وعائالتهم ب ��إج��راءات ا�ستقبال ال�شكاوى وح� ّل
اخلالفات لتمكني املر�ضى من معرفة حقوقهم ،ومن
ثم امل�شاركة الفعالة يف الرعاية التي تقدم �إليهم.
أسرة التحرير

في هذا العدد
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لتوفير الممارسة اآلمنة الختصاصيي التمريض

إنشاء برنامج تدريبي في المدينة بالتعاون
مع هيئة التخصصات الصحية
وقعت مدينة امللك فهد الطبية مذكرة تفاهم مع الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية لإن�شاء برنامج تدريبي مبقر املدينة بالريا�ض
لتعزيز م�ستوى اخت�صائيي التمري�ض حديثي التخرج ورفع امل�ستوى املهني
و�إدراجهم يف العمل ال�صحي واال�ستفادة من خدماتهم بعد الت�أكد من
توافر املمار�سة الآمنة لديهم.
�ستقدم هيئة التخ�ص�صات ال�صحية الدعم املايل لكل دورة و�ستقوم
ب�ت��زوي��د مدينة امل�ل��ك فهد الطبية بتحليل نتائج االم�ت�ح��ان وتقدمي
اال�ست�شارات وامل�ساندة خ�لال ف�ترة تنفيذ الربنامج ،والتن�سيق لعقد
اجتماعات دورية مع القائمني على الربنامج .و�ستتوىل مدينة امللك فهد
الطبية الإعالن عن فتح باب القبول ،وا�ستالم ملفات املتقدمني ،وتنفيذ
الربنامج ،وحتديد �أ�سماء هيئة التدري�س ،وتعيني مدير للربنامج ،وت�شكيل
جلنة تدريب ،وتنظيم ور�ش العمل ،وتوفري الدعم املكتبي ،وتزويد هيئة
التخ�ص�صات ال�صحية بتقرير �شهري للربنامج و�أ�سماء املتدربني الذين
�أمتوا كامل الربنامج ،وت�أكيد �ضرورة اجتياز املتدربني امتحان الت�صنيف.
وج��ه الدكتور حممود بن عبداجلبار
عقب توقيع مذكرة التفاهم َّ
اليماين ،املدير العام التنفيذي ملدينة امللك فهد الطبية� ،شكره وتقديره
ملا تقوم به هيئة التخ�ص�صات ال�صحية يف جمال ت�أهيل الكوادر الوطنية

د� .أمين ود .مياين ود .العمران عقب توقيع االتفاقية
وتدريبها لالنخراط يف املجال الطبي يف اململكة ورف��ع كفاءة القطاع
ال�صحي.
و�أو�ضح الأمني العام لهيئة التخ�ص�صات ال�صحية ،الأ�ستاذ الدكتور
�أمين بن �أ�سعد عبده� ،أن الهيئة هي اجلهة املعنية بت�صنيف املمار�سني
ال�صحيني للعمل يف اململكة ،وت�أتي مذكرة التفاهم يف �إطار �سعي الهيئة

قدما نحو حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي اخلام�س لوزارة ال�صحة �ضمن
ً
�أه��داف ر�ؤية اململكة  2030الرامية �إىل توفري كوادر �سعودية م�ؤهلة
يف جمال التمري�ض من خالل تعاونها الدائم مع املراكز الطبية الرائدة
لتنفيذ برامج تدريبية لتحقيق الأهداف املن�شودة يف ت�أهيل كوادر �صحية
�سعودية ،وت�ؤمن الهيئة ب�أهمية توافر املمار�سة ال�صحية الآمنة لدى
املمار�سني ال�صحيني قبل اندماجهم يف العمل ال�صحي .وقدم الدكتور
�أمين بالغ �شكره للدكتور حممود اليماين على ما بذلته مدينة امللك فهد
الطبية من جهود لإمت��ام مذكرة التفاهم التي �ستنعك�س �إيجا ًبا على
القطاع ال�صحي ب�شكل عام وعلى مدينة امللك فهد الطبية على وجه
اخل�صو�ص.
و�أكد نائب الأمني العام ،الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عمران العمران،
�أن مذكرة التفاهم �سينتج عنها برنامج تدريبي يهدف �إىل تقوية خريجي
كليات التمري�ض و�إدراجهم يف العمل ال�صحي واال�ستفادة من خدماتهم
بعد الت�أكد من توافر املمار�سة ال�صحية الآمنة ،م�ش ًريا �إىل �أن مدينة
امللك فهد الطبية تتمتع ب�إمكانيات مادية وب�شرية متميزة وتدرك �أهمية
ت�أهيل الكوادر ال�سعودية املتخ�ص�صة يف جمال التمري�ض ل�سد النق�ص
الذي تعانيه اخلدمات ال�صحية باململكة.

ام الثالث على التوالي

المدينة تستضيف اختبار زمالة
الكلية الملكية البريطانية

احذروا عجينة «ساليم» السامة

الدكتورة جنالء خوجة
ا�ست�شاري معلومات ال�سموم
ق�سم مكافحة ال�سموم
�إدارة طب الطواريء

حذرت مدينة امللك فهد الطبية �أولياء الأمور عرب قنوات التوا�صل االجتماعي من خطورة عجينة «�سالمي» التي
ي�ستخدمها الأطفال يف اللعب ،ملا حتويه من مكونات قد تت�سبب يف ت�سمم الأطفال.
فلعبة «�سالمي» �أو العجينة ال�سحرية ،لها م�سميات و�أنواع عديدة ،وتكمن اخلطورة يف النوع الذي يتم حت�ضريه
يف املنزل� ،إذ يقوم الأطفال باللعب بالعجينة .وتتمثل هذه املواد يف مادة البوريك �أ�سيد والتي تعد ً
حم�ضا كيميائ ًيا
مركزً ا بن�سبة .%100
ت�ستخدم هذه املادة يف قتل احل�شرات ،ومت ت�صنيفها مادة �سامة و�أدرجت �ضمن املواد الكيميائية ال�ضارة .لذا
البد من الرقابة على عمليات بيع تلك املادة التي تتوافر يف ال�صيدليات ،وال بد من التحذير من خماطرها عند بيعها
خ�صو�صا للفئات العمرية ال�صغرية.
ً
تتفاوت �سمية حم�ض البوريك بح�سب طريقة التعر�ض له .ففي حالة البلع والتي تعد الأ�شد �سمية ،يبد�أ الطفل
باالختناق ثم الدوار ثم القيء ،وقد ت�سبب حرو ًقا يف احلنجرة والبلعوم� .أما مالم�سة املادة واللعب بها فقد ي�ؤدي
�إىل درجات خمتلفة من احلروق ال�سطحية لليدين� ،أو االحمرار ،واحل�سا�سية.

�أقام م�ست�شفى الأطفال التخ�ص�صي مبدينة امللك
فهد الطبية اختبار زمالة الكلية امللكية الربيطانية
الإكلينيكي يف طب الأطفال للعام الثالث على التوايل
ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  10نوفمرب  .2016وخا�ض
متخ�ص�صا يف طب الأطفال
االختبار �أربعة وع�شرون
ً
من خمتلف �أنحاء اململكة.
ع�ق��د االخ �ت �ب��ار ب��ال�ت�ع��اون ب�ين امل��دي�ن��ة والكلية
بنا ًء على االتفاقية املربمة بني م�ست�شفى الأطفال

اإلفراط في تناول الملح يتسبب في اإلصابة بهشاشة العظام
وترققها ،وارتفاع ضغط الدم.

التخ�ص�صي مبدينة امللك فهد الطبية والكلية امللكية
الربيطانية.
و�شكر رئي�س فريق الكلية امللكية الربيطانية
الدكتور ب��اراك��ال رفيق ،Dr. Parakkal Raffeeq
مدينة امللك فهد الطبية على ا�ست�ضافتها لالختبار،
ووجه ال�شكر �إىل اللجنة املنظمة وعلى ر�أ�سها الدكتور
حممد بن عبداهلل ال�شهري على اجلهود املبذولة يف
التنظيم والإعداد املتميز لالختبار.

الغذاء
والصحة

في المدينة
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موظف العدد

حياة كل إنسان رواية تستحق أن ُتكتب ،فكما يختلف
الناس في بصمات إبهامهم ،فهم يختلفون ً
أيضا
في تجارب حياتهم ،إذ لكل إنسان حياته التي قد
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تختلف في الكثير من تفاصيلها عن حياة اآلخرين.
ومن هذه القناعة فإن نشرة مدينتي تشدها القصص
األكثر إبداعً ا في مدينة الملك فهد الطبية.

ظافر األحمري

سالمة الزوار أولوية رجال األمن بالمدينة
ب�شا�شة الوجه ،واالبت�سامة التي ال تفارق حمياه هما �سبياله
لإر�ضاء املراجعني وك�سب ودهم وتقديرهم .احلفاظ على �سالمة
زوار املدينة من �أهم م�س�ؤولياته .ومنع االزدحام ،وو�صول املر�ضى
ب�أ�سرع وقت �إىل مراكز العناية الطبية من �أهم �أولويات الزميل
ظافر بن و�ضيح بن �سعيد الأحمري ،الذي ي�شغل حال ًيا من�صب
م�شرف املرور على الورديات ال�صباحية.
مل يبلغ ظافر هذا املن�صب �إال بعد �أن مر ب�سل�سلة من الرتقيات
على مدى ثماين �سنوات ،فقد التحق بالعمل مبدينة امللك فهد
الطبية عام  1430ليعمل مراقب �أمن ،وتر�شح لي�صبح م�ساعد
م�شرف ،ثم تر�شح ملن�صب امل�شرف قبل خم�س �سنوات.
غ�ضب املراجعني
ميكن التعامل مع ال�صعوبات �أو التحديات اليومية عن طريق
الكلمة الطيبة وب�شا�شة الوجه واحللم .فهذه هي الطريقة املثلى
للتعامل مع املراجعني كما يراها ظافر ،مع الأخذ يف احل�سبان �أن
للمراجع ظروفه التي تدفعه يف بع�ض احلاالت �إىل الع�صبية� ،أو
الت�صرف ب�شكل غري الئق.
مواقف طارئة
�أم��ا �أ�صعب املواقف التي ال تفارق ذاك��رة الزميل ظافر فهي

تعر�ض �أح��د زمالئه للطعن من اخللف من قبل �شخ�ص حاول
الفرار� ،إال �أن يقظة رجال الأمن مكنتهم من حما�صرة مركبته،
ما �أجربه على ترك مركبته والهرب ،لكن مت �ضبطه الح ًقا من قبل
اجلهات الأمنية .وبف�ضل من اهلل ف�إن رجل الأمن الذي تعر�ض
للطعن يتمتع حال ًيا بال�صحة والعافية.
زوار املدينة
عن كيفية التعامل مع زوار املدينة �أو�ضح ظافر �أن ال��زوار
يختلفون ،فهناك من هم على دراي��ة بالتنظيم امل��روري داخل
املدينة ،وهناك من يح�ضرون للمرة الأوىل وه ��ؤالء يحتاجون
�إىل التوجيه والإر�شاد .وهناك من ي�ترددون على املدينة لكن ال
يتقيدون بالتعليمات .ومن هنا ت�أتي �أهمية رجل الأم��ن املكلف
بتنظيم امل��رور� ،إذ يقوم بالتوجيه والتنبيه للحفاظ على �سالمة
ال� ��زوار داخ ��ل امل��دي�ن��ة م��ن خ�لال التقيد ب��الأن�ظ�م��ة امل��روري��ة،
واتباع اللوحات الإر�شادية مل�ساعدتهم على الوقوف يف الأماكن
املخ�ص�صة لهم ،وتاليف االزدحام يف بع�ض الأماكن التي ال ينبغي
�أن يحدث �أمامها توقف للحركة املرورية مثل الطوارئ ،ومداخل
امل�ست�شفى .فاالزدحام ي�ؤخر و�صول املري�ض للح�صول على العناية
الطبية الالزمة ،ورمبا يت�سبب يف م�ضاعفات على �صحة املر�ضى.

شكرا
ً

شك ًرا على جهودكم
التي جعلت حياتنا
أكثر ً
تألقا.

الضحك يساعد على تقليل الهرمونات المسببة للتوتر في الجسم مثل
الكوليسترول ،واإليبينيفرين ،واألدرينالين

صحة
عامة
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منوعات

ياهلل سترك
ه ال�سماوات
يالله �سرتك �إِل َ

وعطفك ولطفك يا �إلهي علينا
همنا بهالدنيا بطرد امللذات

وع�شنا على امالنا وانتهينا

عبدالعزيز سويلم الرميثي العنزي
وبع�ض املواقف جترح القلب حزات

واغلب �سوالفنا عن عظام االموات

وبع�ض احلقايق منها انكوينا

الكن حا�رضنا لنا فيه وقفات

ً
كلمت(ن) من حدينا
ماعاد نقبل

تاريخنا �شامخ على مر االوقات

مافات لوهو مات يبقا لنا اثبات

واقع وباحللم هامات

وكن الب�رش ماهم ب�رش الحكينا

وقلوبنا على العدا ما تلينا

ويحيي �ضمايرنا اليامن ن�سينا

ويديننا عجزت ات�صافح يدينا

فريق الكرة الطائرة للسيدات بالمدينة

يفوز بكأس البطولة اإلقليمية الثامنة
روينا يا�سمني ماكاهيا
ف��از ف��ري��ق مدينة امل�ل��ك فهد الطبية للكرة الطائرة
لل�سيدات ب�ك��أ���س ب�ط��ول��ة ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة الإقليمية
الثامنة ،والتي جرت مناف�ساتها يف م�ست�شفى اململكة
بالريا�ض وخالل الفرتة من  10حتى � 12سبتمرب .2016
ان�ط�ل�ق��ت ال�ب�ط��ول��ة حت��ت رع��اي��ة جمعية الريا�ضيني
وبالتعاون مع حمبي الكرة الطائرة الفلبينيني يف اململكة
العربية ال�سعودية .و�ضم الفريق الفائز بالبطولة ك ًال
من الالعبة غال �ألون�س ،جوزيت الفانت� ،صوفبا دين،
هايدي �سارميانتو ،جي�سيكا �سيو�سون ،روك�سان اوليفر،
ايرين �أراكان� ،صويف بومنالغ ،الويزا باالفوك�س ،ارلني
كومودا ،ريكا �أوك�سيانو برو�سيا ،لورين �سوترييو لوفلي
�أبوبو ،نيان في�سنتي .فيما �ضم اجلهاز الإداري للفريق
ك ًال من ،روينا يا�سمني ماكاهيا ،ماريا يف بالي�ستريو�س،
ادي��ن �أليغان� ،أر�سيبيل اي�ف��اردول��وزا ،فيكتور لورانت.
ومبنا�سبة ال�ف��وز وج�ه��ت الع�ب��ات الفريق ال�شكر �إىل
ال�ن��ادي االجتماعي و�إدارة النقل لتوفريهما و�سائل
النقل للفريق من مكان الإقامة �إىل �أر�ض امللعب ذها ًبا
و�إي��ا ًب��ا .وع�بروا عن فخرهم لكونهم ج��ز ًءا من فريق
مدينة امللك فهد الطبية للكرة ال�ط��ائ��رة لل�سيدات.
ي�شار �إىل �أن ف��ري��ق مدينة امل�ل��ك فهد الطبية للكرة
الطائرة لل�سيدات ي�شارك يف البطولة منذ عام .2010
الالعبات :

جيل �ألون�س
�صوفيا دن
جي�سيكا �سيو�شون
�آيرن �أركان
�إلو�سيا باالفوك�س
ريكا �أو�شيانو برو�شا
ليفلي �أبوبو

جوزيت الفينتي
هايدي �سارميينتو
روك�سن �أوليفر
�صويف بومنلج
�أرلني كومودا
لورين �سوترييو
نيني في�سنتي

الجهاز اإلداري :

روينا جا�سمني -ماكاهيا
ماريا ف بال�سرتو�س
�إيدن �أالجن
�أر�شيبل �إيفردوالزا
فيكتور الورينتا

المواليد الجدد
مزون تضيء منزل ظافر
الشهراني

رزق الزميل ظافر ال�شهراين من الإدارة
التنفيذية امل�شاركة لإدارة �سل�سلة التوريد
مبولودة �سماها «مزون».

فريق العمل

النـاشــر

المشرف العام

الدكتور محمود اليماني
أسرة التحرير

قسم االتصال الداخلي
إدارة العالقات العامة والشؤون اإلعالمية
KFMC_RIYADH
King Fahad Medical City
kfmc_riyadh
kfmc Riyadh
KFMC Riyadh

إحدى شركات

قيمنا الخاصة

•
•
•
•
•
•

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

Mozoon lights up Daffer
AlShahrani’s house

اليامي رزق
بـ «عبدالعزيز»

رزق الزميل بدر اليامي
من �إدارة الأمن مبولود
�سماه «عبدالعزيز».

Al-Yami Got
Abdulaziz

 romOur colleague Badr AlYami f
the Security Administration had a
baby boy that he named Abdulaziz.

زواج
Marriage of
Mansour AlGhamdi

editorial@sspc.com.sa

Our colleague Daffer AlShahrani
from the Associate Executive of
Supply Chain M
 anagement had a
baby girl that he named Mozoon.

Madinati family would like to congratulate our
colleague Mansour AlGhamdi from the Administrative and Technical Training Administration
on the occasion of his marriage and would like to
express its warmest wishes for a happy family life.

المعدة تحتاج إلى ثالث ساعات على األقل لهضم الطعام بعد الوجبة،
لذا يفضل تناول وجبة صغيرة كل  3ساعات أو  4ساعات لتنظيم الوزن.

زواج منصور الغامدي

تتقدم �أ�سرة ن�شرة «مدينتي» ب�أجمل
التربيكات للزميل من�صور الغامدي من
�إدارة التدريب الإداري والفني مبنا�سبة
زواجه ،وتتمنى له حياة �أ�سرية �سعيدة.

الغذاء
والصحة

Madinati
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Congratulations to the KFMC Social Club Women’s Volleyball Team!

BACK TO BACK CHAMPIONS!

By: Rowena Jasmin-Macahiya

The King Fahad Medical City Social Club
Women’s Volleyball Team (KFMC Sharks)
brought home the two Championship Trophies
from the recently concluded 8th Regional
Volleyball Showdown from September 10
until September 12, 2016 and the Summer
Super Liga Women’s Volleyball Tournament
2016 (supported by Virgin Mobile) from 29
July to 24 September 2016.
Since 2007, the KFMC volleyball team
is actively participating in all volleyball
tournaments in Riyadh. In this way, we are
bringing the KFMC in fame.
On behalf of the KFMC Social Club Women’s
Volleyball Team, we would like to thank Mr.
Abdulhakim Al Harbi, Director of Social Club,
for the support.
We are PROUD to be part of KFMC Social
Club Women’s Volleyball Team!
These tournaments were sponsored by the
Filipino Athletes and Performers Society
in partnership with the Filipino Volleyball
Enthusiasts in Saudi Arabia. The mission
and vision is to foster camaraderie amongst
Filipinos and to unite the Volleyball players /
teams in the Kingdom of Saudi Arabia.
Players:

Ghel Alunes
Sufia Din
Jessica Sioson
Irene Arakan
Eloisa Palafox
Rica Occiano Prosia
Lovely Abobo

Josette Lavente
Haydee Sarmiento
Roxanne Oliver
Sophie Bumenlag
Arlene Comoda
Lorrine Soterio
Niene Vicente

Committee:

Rowena Jasmin-Macahiya
Maria Fe Balesteros
Eden Aligan
Arciebel Evardoloza
Victor Laurente

New Borns
AlShehri welcomed
Saud

Our colleague Mohammad AlShehri
from the Public Relations and Media
Affairs Administration had a baby
whom he named Saud.

Teamwork

Publisher

General Supervisor

Dr. Mahmoud Al-Yamany

Our colleague Gadah
AlHotey from the Housing
Administration had a baby girl
whom she named Elaf.

Teamwork

Internal Communication Department
Public Relation and Media Affairs Administration
KFMC_RIYADH
King Fahad Medical City
kfmc_riyadh
kfmc Riyadh
KFMC Riyadh

Fast
Facts

A company of

Our Values

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

Elaf lights up
Gadah’s house

P.O. Box: 65701 Riyadh: 11566
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 11 212 8005
Fax:+966 11 440 1367
editorial@sspc.com.sa

»الشهري رزق بـ«سعود

رزق الزميل حممد ال�شهري من �إدارة
العالقات العامة وال�ش�ؤون الإعالمية
.»مبولود �سماه «�سعود

إيالف تضيء منزل
الزميلة غادة

رزقت الزميلة غادة احلوطي من �إدارة
.»الإ�سكان مبولودة �سمتها «�إيالف

Wedding
Marriage of
Abdulrahman AlMutairi 
Our colleague Abdulrahman
AlMutairi from the Pharmacy Services
Administration got married. On this
occasion Madinati family would like
to express its warmest wishes for a
happy family life.

Hair and nail are made up of a protein
called keratin and these have sulphur bonds.
Curlier the hair the more sulphur links they have.

عقد قران
عبدالرحمن المطيري

مت عقد قران الزميل عبدالرحمن
املطريي من �إدارة اخلدمات
» �أ�سرة ن�شرة «مدينتي.ال�صيدالنية
.تتمنى له حياة �أ�سرية �سعيدة
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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

INSIDE KFMC

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.

موظف العدد

Dhafer Al-Ahmari
Visitors’ Safety is a Priority for KFMC Security Personnel
Dhafer’s cheerfulness and his everlasting smile on his face
are his way to please the auditors and earn their love and
appreciation. The safety of King Fahad Medical City visitors
is at the top of his priorities in addition to preventing traffic
congestion and allowing the patients to reach the hospital
and centers as soon as possible. This is our colleague Dhafer
Bin Wadih Bin Saiid Al-Ahmari who currently holds the post
of the traffic supervisor in the morning shift.
In order to reach this level Dhafer went through a series
of promotions in eight years. He joined King Fahad Medical
City in 1430 as a security officer, then he was nominated to
become an assistant supervisor before he ran for the position
of supervisor five years ago.
Auditors’ Wrath
Dhafer thinks that anyone can cope with the daily
difficulties and challenges through good word, cheerfulness
and patience. So, according to Dhafer, this is the best way to
deal with the auditors, considering the fact that every auditor
has his own problems that lead him to be angry sometimes or
act inappropriately.
Emergency Situations
The most difficult situation that Dhafer went through and
cannot forget is when his colleague was stabbed in the back
by someone who tried to escape. However, the vigilance of

the security personnel enabled them to circle his vehicle,
forcing him to leave it and run away. Nevertheless he was
later on caught by the security forces, and thank God, his
colleague who got stabbed is currently enjoying being
well and healthy.
KFMC Visitors
When asked about the way he deals with KFMC visitors,
Dhafer says that every visitor is different. There are those
who are familiar with the traffic regulations within the
City, those who are coming for the first time, those in
need for someone to guide them, give them instructions
and those who frequent the City but do not adhere to
rules. Hence the importance of the security in charge of
organizing the traffic, guide the visitor, warn them and
maintain their safety within the city. The security will
also control the traffic by making sure that all visitors are
abiding by the rules and following the sign boards and
instructions so they would park in the allocated places
thus avoiding congestion in some sensitive areas such
as the emergency and hospital entrances because the
traffic and congestion is known to slow the movement of
the cars which will delay the arrival of the patient to the
necessary hospital and centers and could possibly cause
complications for the patients' health.

THANK YOU!

شكرا
ً

Thank you for all
of your hard work,
attention to details,
جهودكم
and good
work ethics.شك ًرا على
You makeحياتنا
our lives
التي جعلت
sparkling every.تألقا
day.
ً أكثر

Human
Senses

You can’t feel your own tickle either.
The brain is smart enough to neutralize the sensation.
The cerebellum sends a signal to rest of the brain of your intentions
and as a result the sensation is ignored.
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To Provide a Safe Environment for the Nursing Professionals

KFMC creates a Training Program in Cooperation with the Saudi Commission for Health Specialties
King Fahad Medical City has signed a memorandum of
understanding with the Saudi Commission for Health Specialties
to establish a training program at the KFMC headquarters in
the city of Riyadh to enhance the level of the fresh graduates
nursing specialists, to raise the professional level, to include these
specialists in the health sector and to benefit from their services
after ensuring them a safe environment to practice their profession.
The Saudi Commission for Health Specialties will provide
financial support for each session, will supply the King Fahad
Medical City with an analysis of the test results, will provide advice
and support during the implementation of the program and will
coordinate at all levels to hold regular meetings with those in
charge of the program. King Fahad Medical City will be in charge
of announcing the opening of admissions, receiving the applicants
files, implementing the program, identifying the names of the
teaching staff, appointing the director of the program, forming
a training committee, organizing workshops, providing clerical
support and providing the Saudi Commission for Health Specialties
with a monthly report about the program, and the names of
trainees who completed the entire program. KFMC will stress the
importance for the trainees to pass the classification exam.
Following the signing of the MOU, Dr. Mahmoud Bin Abdul
Jabbar Al-Yamany, CEO of KFMC, expressed his thanks and
appreciation for the work done by the Saudi Commission for

Dr. Ayman, Dr. Al-Yamany and
Dr. Omran following the signing of the agreement
Health Specialties in the field of rehabilitating and training the
national cadres to engage in the Saudi medical sector and raise the
efficiency of the health sector.
The Saudi Commission for Health Specialties Secretary General
Dr. Ayman bin Asaad Abdo stated the commission is concerned
with the classification of the health practitioners to work in the
Kingdom of Saudi Arabia. He added that the MOU comes as part of
the commission’s objectives to achieve the strategic fifth goal of the

Ministry of Health from the Kingdom's Vision 2030 objectives
aiming at providing a Saudi qualified cadres in the field of nursing
through constant cooperation with the leading medical centers to
implement the training programs and to achieve the desired goals
of qualifying Saudi health cadres. The Commission also believes
in the importance of providing a safe environment for the health
practitioners to practice their profession before their entry to the
health work.
Dr. Ayman thanked Dr. Mahmoud Al-Yamany for the
efforts deployed by King Fahad Medical City to complete the
Memorandum of Understanding, which will be positively
reflected on the health sector in general and King Fahad Medical
City in particular.
The Deputy Secretary-General Dr. Sulayman Bin Omran AlOmran confirmed that the memorandum of understanding
will result in the establishment of a training program designed
to strengthen knowledge and skills of the nursing graduates,
include them in the health sector and benefiting of their services
after ensuring a safe environment for the health practice. AlOmran pointed out that the King Fahad Medical City has an
exceptional financial and humanitarian potential and recognizes
the importance of rehabilitating the Saudi specialized cadres in
the field of nursing to fill the shortage in the Saudi health services.

For the Third ConsecutiveYear

KFMC hosts the British Royal
College Fellowship Test

Beware of the Toxic Slime
Najla Khoja. Rp.h. MSc.
Clinical Toxicologist /Consultant Poison Information Specialist
Head of Clinical Toxicology and Call Center/Poison Control Department
Emergency Medicine Administration
Through social media , King Fahad Medical City warned the parents against slime used by children to
play because of its components that may be poisonous for them.
The slime or magic paste has several names and types. It is dangerous when prepared at home
because the children play with the raw materials that include the boric acid substance, which is a 100%
concentrated chemical acid.
This substance is used to kill insects, it has been classified as a toxic material and is included in the
list of dangerous chemical substances. Therefore, it is imperative to control the sale of these substances
which are available in pharmacies. It is also important to warn the young people about the danger
of this substance before they purchase it.
The boric acid toxicity varies according to the method of exposure. Swallowing this substance is the
most toxic method during which the child suffocates then starts to vomit and feel dizzy and also cause
burns in the larynx and pharynx. As for touching and playing with the substance it can burn the hands at
different degrees or cause redness and allergy.

Science
Trivia

For the third consecutive year, KFMC
Children Specialized Hospital organized on 10th
of November 2016 a pediatric clinical test for
the British Royal College Fellowship program
in which 24 pediatricians from all over the
Kingdom participated.
The test was held in cooperation between
KFMC and the College according to the
concluded agreement between King Fahad

In one square inch of our hand, we have
nine feet of blood vessels, 36 heat sensors, 75 pressure sensors,
600 pain sensors and 9000 nerve endings,

Medical City Children Specialized Hospital and
the British Royal College.
Dr. Parakkal Raffeeq, head of the British
Royal College team, thanked the King Fahad
Medical City for hosting this test, and
thanked the organizing committee led by Dr.
Mohammed bin Abdullah Al-Shahry for their
efforts in organizing and preparing for this
outstanding test.
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KFMC Vision

To be the benchmark in provision
of specialized healthcare.

KFMC Mission

We are dedicated to provide highly
specialized, evidence-based and
safe healthcare, enhanced by
education,
training and research.
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In Order to Review Allowances, Bonuses and Fees for New Visas

Executive Administration of
Human Capital Meets with the KFMC Employees
The King Fahad Medical City Executive
Administration of Human Capitalheld a
meeting with the City’s staff to discuss
many important issues related to bonuses,
contracts, allowances and fees for new visas
that have been applied with the beginning
of the year 1438 H. The 10-year bonus was at
the top of the discussed topics. It has been
announced that the bonus disbursement
for the eligible employees will be continued
in accordance with the KFMC approved
remuneration policy.
The meeting reviewed the new cabinet
decisions which included the annual
transportation, emergency and driving
allowances, psychiatric clinics consultation
compensation,
driving
ambulances
compensation and the stock keeper
allowance. The meeting also reviewed the
scarcity and excellence allowances.
In addition to that, the meeting
discussed the types of contracts and it has
been decided to continue the payment of
the housing allowance for non-Saudis.
As for Saudis, they will be paid the house
allowance until 30/12/1438 AH and upon
renewal of the contract for the employees
who started working after 30/12/1434 AH.
During the meeting, it has been
announced that the KFMC signed an
agreement with AlTayyar Travel Agency
instead of AlFursan Office for the tickets
issuance. The meeting opened the floor for
questions and the Executive Administration
of Human Capital answered the questions
and queries raised by the staff.

Dr. Mahmoud Al-Yamany Ranked among the Most Influential CEOs in the Region
Dr. Mahmoud Al-Yamany CEO of King Fahad Medical
City has been ranked one of the most influential CEOs in
the region, according to Linked-in ranking.
The list included Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi,
Chairman of Sharjah Media Centre; Ahmed Alfahaid,
Governor of Technical and Vocational Training Corporation
KSA; Saad Alkasabi, Governor of SASO; Khalid Alhussain,
Chief Executive Officer at the Saudi Stock Exchange;
Khalid Al Haribi Deputy CEO of RIYADA; HRH Saud K.
Al-Faisal, Acting Governor of SAGIA, KSA; Saif Al Suwaidi,
Director General at General Civil Aviation Authority, UAE;
Dr. Yousif Al Ali, CEO of Dubai Taxi Corporation and
Abdulla Mohammed Al Awar, Chief Executive Officer of
Dubai Islamic Economy Development Centre.

www.kfmc.med.sa

Work Ethics

Without ethics and work, life would be
worthless. The ethics straighten men and work
develops the Earth and pushes men to achieve
themselves and the great purpose for which
God has created them on this planet. Therefore
combining work and ethics is inevitable.
Considering the critical importance of
this matter, many institutions and large
corporations have issued codes of ethics that
include rules and professional ethics and
behaviors that all the employees must adhere
to. These codes would clarify the do’s and
the don’ts in order to prevent the employees
from wronging and harming the interests of
the company or the organization and to avoid
being legally held accountable.
The work ethics adopt the highest standards
of openness and transparency in all the
transactions and aim at prioritizing the work
over the personal interests and thus, the
implementation of the work ethics will have
many benefits for the institutions. With the
absence of a moral values system, there will
be a lot of defects that will impede the work
and limit the success and profit-making. It
is no doubt that this apply to the investment
or profit projects. However, the situation is
different in the case of the medical facilities
concerned with saving lives, helping patients
and dedicating their life and service for the
quick recovery of the patients. Therefore, it is
noticed that the health providers have a high
level sense of self-censorship and they are
considered to be the most committed people
to implement the codes of ethics since their
work is about saving human lives rather than
winning, losing or achieving personal interests.
Caring for the patient comes in first place. At
King Fahad Medical City, staff are renowned
to be concerned about providing the best
care for the patients. For this reason, KFMC
imposes on all its newly hired staff to attend
orientation sessions on Patients’s Rights and
Responsibilities as part of KFMC Orientation
program.
By all means, KFMC seeks to overcome the
physical, language, cultural and other barriers
to provide excellent services for the patients.
KFMC relies on respecting the patient’s values
and beliefs when providing care and it supports
patients’ and families’ rights to participate in
the care process.
KFMC’s administration is keen on informing
the patients and their families about the
process to receive and to act on complaints and
conflicts so that the patients will know their
rights in order to actively participate in the care
process given to them.
Editorial Team
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