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مسيرة النجاحات
تــــواكب التحــــــديات

عبدالمحسن بن محمد العثمان
رئيس مجلس إدارة 

كة الأحساء للخدمات الطبية �ش

ي 2020، 
ــج التحــول الوطــ�ن ــة 2030، وخطــة برنام ــة المملك وضعــت رؤي

ــا  ــا رفيًع ــه وضًع ــا ل ــة، وأفردت ــة الأهمي ــة عالي ي مكان
ــي �ن ــاع الصح القط

ًا، وطرحتــا فيــه فرًصــا اســتثمارية وتطويريــة غــري مســبوقة، وذلــك  ن ّ متمــري
ــن  ــوى م ــة قص ــم وعناي ــة ودع ــن أهمي ــاع م ــذا القط ــه ه ــى ب ــا يحظ لم
ة بالدنــا التنمويــة، نظــًرا  ي هــذه المرحلــة مــن مســري

حكومتنــا الرشــيدة، �ن
ــرض  ــن، تف ــروات الوط ــم ث ــى وأه ــل أغ ــذي يمث ــان ال نس ــة الإ لأن صح
ــم توفــري أر�ق مســتويات الرعايــة الصحيــة وتقديــم أر�ق الخدمــات  وتحّت
الطبيــة للمواطــن والمقيــم، بمــا يحافــظ عــى صحــة وســالمة المجتمــع.

كــة الأحســاء للخدمــات الطبيــة تلــك التوجهات  طــار تواكــب �ش ي هــذا الإ
و�ن

ــا  ة نجاحاه ــري ــتمرار وت ــى اس ــا ع ــا يدعمه اتيجية م ــرق ــات الس والمنطلق
وتطورهــا وتحقيــق مســتويات ونتائــج تشــغيلية وعالجيــة ممتــازة، بفضــل 
ة  ن ــري ــة مم ــات صحي ــم خدم ي تقدي

ــتمرارية �ن ــة والس ــم المواظب هللا أوًل ث
مــن خــالل منظومــة وسياســة عمــل واســتثمار متطــورة تضمــن الســتدامة 
وتحقــق أعــى معايــري الكفــاءة والموثوقيــة وأفضــل مســتويات الجــودة.

ي ســوق الرعايــة الطبيــة، 
ــا نــدرك أن حجــم المنافســة والتنافســية �ن ولأنن

ي ظــل المرحلــة القادمــة من 
ة المقبلــة، خصوًصــا �ن ســيتضاعف خــالل الفــرق

ي ورؤيــة المملكــة، لذلــك فإننــا نعمــل 
تطبيقــات برنامــج التحــول الوطــ�ن
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ي مجلــس الدارة والجهــاز التنفيــذي للمستشــفى بهمــة عاليــة 
�ن

وع  عــى النتهــاء �يًعــا مــن خطــة التوســعات الجاريــة لمــرش
تطويــر أقســام الطــوارئ، والعنايــة الفائقــة، والعنايــة القلبيــة 
))CCU وافتتــاح قســم قســطرة القلــب وتوفــري أجــود وأحــدث 
ــز  ــالت لتعزي ــك المج ي تل

ــتخدمة �ن ــة المس ــات العالمي التقني
مســتوى جــودة وشــمول وكفــاءة الخدمــات الصحيــة المقدمــة 

مــن المستشــفى.

ــاز  نج ــادة لالإ ــر وإش ــارة بفخ ش ــا الإ ــق لن ــام يح ــذا المق ي ه
و�ن

الكبــري الــذي تحقــق مؤخــًرا بحصــول المستشــفى عــى اعتمــاد 
المركــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحيــة )ســباهي(، 
ــق  ام الفائ ن ــرق اف الرســمي بمســتوى الل ي العــرق

ــا يعــ�ن وهــو م
بمعايــري جــودة الرعايــة الصحيــة ويعكــس المســتويات العاليــة 
ــن  ــا المستشــفى ضم ي يطّبقه

ــ�ق ام بســالمة المــر�ن وال ن ــرق لالل
ــق  ــى وتحقي ــتويات أع ــاء إىل مس ــة لالرتق اتيجيته الرئيس ــرق اس

ــه للمستشــفى. ــز ولئ ــة المريــض وتعزي ثق
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االستراتيجية 
الرئيسة 

لالرتقاء إلى 
مستويات 

أعلى وتحقيق 
ثقة المريض 
وتعزيز والئه 
للمستشفى

إىل سلســلة  يضــاف  إنجــاًزا جديــًدا  يُعــد  العتمــاد  أن هــذا  والواقــع 
المستشــفى بدايــة مــن شــهادة  ي حققهــا 

الــ�ق نجــازات والشــهادات  الإ
ي تصــدر عــن 

العتمــاد الدوليــة لجــودة المنشــآت الصحيــة الأمريكيــة الــ�ق
كة الدوليــة لعتمــاد جــودة المنشــآت الصحيــة )JCI( وذلــك  اللجنــة المشــرق
ــة  ــة الأمريكي ــاد التابعــة للكلي ، وشــهادة العتم ــواىلي ــة عــى الت ــرة الثالث للم
ــًدا عــى حــرص المستشــفى  ي تأكي

ــأ�ق ــا ي ــراض )CAP(، وهــو م ــوم الأم لعل
عــى الرتقــاء بجــودة الرعايــة الطبيــة المقدمــة وتطبيــق أفضــل المعايــري 
ــى  ــة ع ــة الفائق ــة الصحي ــات الرعاي ــاء بمتطلب ــة، للوف ــة والمحلي العالمي

ــة. ــه المختلف ــفى وتخصصات ــام المستش ــتوى أقس مس

ــات  ــة والنجاح ــتحقاقات المهني ــد الس ي حص
ــفى �ن ــتمر المستش ــا يس وفيم

ي ســبيل تعزيــز جــودة خدماتــه الطبيــة 
العمليــة بفضــل خططــه وجهــوده �ن

اتــه  ن داريــة والرتقــاء بمرافقــه وتجهري وممارســاته الصحيــة وتطبيقاتــه الإ
ن  ن والممرضــ�ي التقنيــة وزيــادة مســتويات تأهيــل وقــدرات الأطبــاء والفنيــ�ي
ي نفــس الوقت 

ي تقديــم خدمــة طبيــة أر�ق للمجتمــع، يواصــل �ن
للمســاهمة �ن

ــة  ــة المجتمعي اكات التنموي ــرش ــاء ال ــم وبن ي دع
ــادي �ن ــدوره الري ــام ب القي

المبتكــرة بمــا يخــدم صحــة وســالمة انســان المنطقــة والمملكــة.
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د. ماهر جمال الدين
المدير التنفيذي

دور قادة 
ي 

المستشفيات �ن

إدارة الّتغيري

ن  إن إدارة التغيري هي النضباط الذي يوجه كيفية إعداد وتجهري
ن  ي التغيري بنجاح من أجل بلوغ مستوى التمري

ودعم الأفراد لتب�ن
المؤسسي ونتائجه المثمرة، فهو نهج منظم للتعامل مع 

، سواًء كان من منظور المؤسسة أو عى مستوى الفرد. التغيري

 ، ّ ي
فغالباً ما نتحّدث عن الّتغيري المؤّسسي وكأنّه قصوٌر ذا�ق

ض أّن الخطط الموضوعة قيد الّتنفيذ ستتواصل وتستمّر  فنفرق
ما لم تتأثّر بقّوٍة خارجّيٍة.

لكّن الحقيقة هي أّن الّتغيري المؤّسسي يمكن أن يكون 
وبيا هي عبارة عن حالة من الفو�ن  وبيا، ) الأنرق أشبه بالأنرق
عادة إىل المراحل الأوىل (، ما لم  والالانتظام الغري قابلة لالإ

تتّم إدارتُه باستمراٍر وفعالية. 

ي أغلب الأحيان، يكون التغيري الجزَء الأهم والأكرش تحّدياً 
و�ن

ي 
ايدة �ن ن بالّنسبة إىل القائد اّلذي يعمل عى تلبية الحاجات المرق

القطاع الصحي.

، وعلينا كقادة أن نتعامل معه يومياً،  ن فاّلتغيري قّوٌة ثابتٌة ل تل�ي
فكيف نتأّكد من أنّنا نحّدد دورنا ودور فريقنا بشكٍل يمّكننا من 

ي مثل هذه الظروف؟
العمل �ن



7

ــاز،  ــوغ المتي ن لبل ــاع�ي ن والس ــ�ي ــري الناجح ــادة التغي ــا ق ي يتبعه
ــ�ق ــوات ال إن الخط

ــاىلي : ــي كالت ــال ه ــس الكم ولي

نة: 1. إدراك الّتوتُّرات والّتناقضات المضمَّ

ــم  ي معظ
ــم �ن ــون أدوارَه ل ــاء والمؤهَّ ــاء والأقوي ــون والأذكي ف ــادة المحرق ــؤّدي الق ي

ي المؤّسســات، وذلــك إىل أن يبلغــوا مســتوًى يواجهــون فيــه 
ــٍد �ن الأحيــان بشــكٍل جّي

َ تعقيــداً، فمــن 
سلســلًة مــن الّتوتُّــرات والّتناقضــات تجعــل قيادتَهــم الفّعالــة أكــرش

ي ســبيل 
ي يواجههــا القــادة خــالل بذلهــم جهــوداً �ن

ضمــن التناقضــات الشــائعة الــ�ق
: ــري الّتغي

ي بَعــث  �
ي صميــم كّل مبــادرة لإحــداث الّتغيــري رغبــة �ن

التنشــيط مقابــل الّتطبيــع: �ن
ــُلوِك  ِ والآراء والسُّ ــري ــاليِب الّتفك ــيط أس ــك لتنش ــة، وذل ي المؤّسس

ــدة �ن ــاٍة جدي حي
ي معظــم الأحيــان، تتحــّول مبــادرة الّتغيــري الواحــدة إىل مبــادرات 

والعمــل. ولكــن �ن
ي حالــِة 

، ونجــد أنفَســنا �ن ن مــن الّتغيــري عــّدِة، فرعــان مــا يغــدو الموّظفــون مرَهِقــ�ي
ي الّتطبيــع.

َ الحاجــِة إىل التنشــيط والرّغبــِة �ن ن تَضــارٍُب بــ�ي

ي ممارســة الأعمــال الّتجاريـّـة اليــوم المزاولــة عــى  �
الَعوَلمــة مقابــل الّتبســيط: تقتــىن

، لكــّن الّتعقيــدات الناجمــة عــن الَعولمــة غالبــاً مــا تتعــارض وحاجــِة  نطــاٍق عالمــيٍّ
ي َخلــِق 

المؤّسســاِت إىل تبســيِط الّتعاُمــِل مــع الُعَمــالء، َفيواجــه القــادُة صعوبــاٍت �ن
ُم للُعَمــالء  ي مــن جهــٍة الحاجــَة إىل إتقــاِن الَعوَلمــة وتَُقــدِّ ّ اســتجاباٍت تنظيمّيــة تلــ�ب

مــن جهــٍة أخــرى الّتبســيط الأمثــل. 

ــات  � ــر تداعي ــة إث ــات، وخاّص ــن المؤّسس ــد م ــم: إّن العدي ــل الّتنظي ــكار مقاب البت
ــة، ناهيــَك عــن  ــة، ُمثَقلــٌة ِبِعــْبِء ممارســة الأعمــال الّتجاريّ ــة العالمّي الأزمــة المالّي
ي ِظــّل الّصعوبــات الجّمــة المتأتّيــة مــن البيئــات التنظيمّيــة، وهــذا حمــٌل 

البتــكاِر �ن
كبــري عــى قــدرة المؤّسســات عــى إيجــاِد َمناهــج مبتكــرة لتلبيــة احتياجــات العمــالء 
ي َدعــم البتــكار 

ن الرغبــة �ن ــبَّ بَعــد. هكــذا، يعيــش القــادُة رصاعــاً بــ�ي ي لــم تَُل
اّلــ�ق

ايــد. ن ي ِظــلِّ الّتنظيــم الُمرق
والحاجــة إىل العمــل �ن

ي بعــِض القطاعــات  �
ًا �ن شــيد: تزايـَـَد نفــوُذ الُعَمــالء كثــري ّ الســتفادة الُمثــى مقابــل الرق

ســاُت  ُفــوِذ الُمطَلق. وتَســعى المؤسَّ الّصناعّيــة حــ�ق غــدا العميــُل اليــوَم صاحــَب النُّ
ــاً ومصّممــًة بشــكٍل أكــرب حســب  ــوُن أفضــَل وأ�ع وأقــلَّ ثمن ــوٍل تَك ِ ُحُل إىل تَوفــري
ن تَرشــيِد تكاليــِف الأعمــال  ي رصاٍع ل نهايــة لــه بــ�ي

الطلــب. فيجــُد القــادُة أنفَســهم �ن
وتوفــري القــدر الأكــرب مــن الَمنافــع للُعَمــالء.

مــة تشــكُِّل حاليــاً جوهــَر نمــوذج  �  الرّقمنــة مقابــل الأَنَســنة: تــكاُد الّتكنولوجيــا المتقدِّ
ي بعــض الأحيــان، تتــّم الرَّقَمَنــُة الكاملــة 

ّ إنـّـه، �ن كــة، وحــ�ق العمــل الخــاص بــكّل �ش
امــن بــدُء النتشــار الواســع للرَّقمنــة مــع  ن لسالِســل القيمــة. بالرّغــم مــن ذلــك، يرق
ســاِتهم. فيســعى القــادُة  ي مؤسَّ

تــوِق الأفــراِد إىل الإحســاِس بقيمــِة وجوِدهــم �ن
ــِق  ــِة َخل ــاذِج أعماِلهــم، ومحاول ــِة نم ــدة إىل رَقَمَن اي ن ن الحاجــِة المرق ــ�ي ــِق ب إىل الّتوفي
ي 

أ بالّتــاىلي ُشــُمولّيًة �ن ي عــى العمــل وتنــسش
نســا�ن بيئــاٍت مؤّسســاتّية تُضفــي الّطابــع الإ

الإحســاِس بالســعي إىل الهــدِف وبالطُّمــوِح الجماعــّي.

2. المساءلة:

رأِس  عنــَد  الّتغيــري  جهــود  قيــادُة  تتوّقــف  ل 
ــاً. وعــى  اُم جماعي ن ــرق الهــرم، فيجــُب أن يكــوَن الل
ــاق  ــى نط ــري ع ــارة إىل أّن التغي ش ــري الإ ــِد الّتغي قائ
ســة ســيكوُن جهــداً جماعيــاً كمــا ســتطال  المؤسَّ
المســاءلة كاّفــة جوانــب المؤّسســة. لكــّن َقــوَل ذلــك 
أســهُل ِمــن تنفيــِذه، لــذا عــى قــادِة التغيــري َدعــُم 
ــادراٍت  ــام بمب ــالِل القي ــن خ ــال ِم ــم بالأفع أقواِله

ام. ن ــرق ــّزُز الل ــة تع واقعّي

ي قدرات تنظيمّية جديدة:
3. االستثمار �ز

عــى قــادِة التغيــري الّذهــاب إىل مــا هــو أبعــد 
ــري  ــة، إىل توف ِ والّتعبئ

ن ــري ِد والّتحف ــرَّ ــوِد ال ــن جه م
ي 

ي تضمــن نجــاح المؤسســة �ن
وريـّـة اّلــ�ق ّ المــوارد ال�ن

ن  هــذه البيئــة الجديــدة. وقــد يشــمل ذلــك تحســ�ي
ــُدرات  ــب وُق ــق مواه ــات وخل ــال والعملّي رأس الم

ــدة. جدي

4. الّتأكيد عىل الّتعّلم المتواصل:

ــن  ــد و لك ــيط والّتجدي ــى التنش ــكالم ع ــهُل ال يس
ي 

ــح �ن ي تنج
ــ�ق ــات اّل ــا. فالمؤّسس ــب تنفيذهم يصع

ن بشــكٍل  مــ�ي ن إنجازهمــا تمتلــك قــادة تغيــري ملرق
حثيــٍث بعملّيــة الّتعّلــم المتواصــل. 

ي عــى المــدى  يجــا�ب ويمكــُن تحقيــُق الّتغيــري الإ
البعيــد مــن خــالل الســتفادة مــن هــذه الخطــوات 
الأربــع أعــاله واعتبــار جهــود الّتغيــري تحّديــاً جماعياً 
ــمٌّ لأّن  ــذا مه ــه، وه ــع احتضان ــى الجمي ــي ع ينبغ
ــٌة  ــوم هــو رحل ي معظــم المؤّسســات الي

ــري �ن الّتغي
ــة. ل متناهي

اً، تخلــق هــذه الممارســات ثقافــَة مرونــٍة  وأخــري
ي تقّبــل الّتغيــري مــن شــأنها أن تعــود 

وســهولٍة �ن
بالفائــدة عــى الجميــع، بحيــث يصبــح الّتغيــري 
ســبباً  وليــس  مؤّسســّيًة  قــدرًة  الّنطــاق  الواســع 

القيــادي. للفشــل 

وختامــاً، سأســعى جاهــداً وبشــكل دائــم عــى 
صــون هــذه المستشــفى وجعلهــا المــكان الأفضــل 
ــا  ي تطلعــات مجتمعن ــ�ب ــاً ليتمــا�ش ويل ــرش أمان والأك

ــه.  ائح ــة �ش ــه بكاف ولخدمت

مع فائق إخالصي وتقديري
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Change is a constant, unrelenting force that we as leaders must navigate 
every day. So how do we make sure we’re positioning ourselves and our 
teams to operate in such conditions?

Here are the steps that all successful change leaders, who strive for 
excellence and not perfection, do really well:  

1- Recognize embedded tensions and paradoxes:

Smart, capable, solid professionals most often perform well in their roles 
until they reach a level in their organizations at which they are confronted 
with a series of embedded tensions and paradoxes that make leading 
effectively much more complicated. The most common paradoxes leaders 
face when driving a transformation effort are:

 � Revitalization vs. Normalization. At the core of every change initiative is 

the desire to breathe new life into the organization to revitalize ways of thinking, 

behaving and working. But one change initiative often morphs into many, and 

before long employees become “change weary.” Thus, we find ourselves in the 

conflicted situation of needing revitalization but desiring normalization.

 � Globalization vs. Simplification. Doing business today means doing 

business globally, but the complexities brought on by globalization are often in 

conflict with the need for organizations to make it simple for customers to do 

business with them. Leaders struggle with creating organizational responses 

that address the need to master globalization while offering customers and 

employees optimal simplification.

 � Innovation vs. Regulation. Many organizations, particularly in the 

aftermath of the global financial crisis, are saddled with trying to do business, 

let along innovate, under increasingly crushing regulatory environments. This 

is a stifling tax on a company’s capacity to find creative approaches to solving 

unmet customers’ needs. As such we struggle with the tension between the 

desire to boost innovation and the need to operate under increasing regulation.

 � Optimization vs. Rationalization. Customers not only have more power 

today in some industries, they seem to have all of the power. Organizations are 

struggling to provide solutions that are better, faster, cheaper and increasingly 

customized. Leaders are caught in a seemingly endless struggle to reconcile 

the tension between optimizing benefits to customers while rationalizing their 

costs of doing business.

 � Digitization vs. Humanization. Advanced technology is at the core 
of virtually every company’s business model today. Entire value chains 
are being digitized. Yet, the onset of ubiquitous digitization is occurring 
at the same time that individuals are yearning for a sense of meaning 
in their organizations. Leaders are struggling with how to reconcile 
the increasing need for the digitization of their business models while 
trying to create organizational climates that have an authentic sense of 

humanization creating an overarching sense of 
purpose and collective ambition.

2- Hold everyone accountable:
The leadership of the change effort can’t end with 
the top of the pyramid.   It has to be an all-hands-
on-deck engagement. The change leader must 
signal that organization-wide transformation will be 
a collective effort, with accountability distributed 
throughout the organization.
But it is far easier to say this than to do this, so 
change leaders must be ready to walk their talk by 
backing up their statements with real initiatives 
that will strengthen engagement. 

3- Invest in new organizational capabilities:
Change leaders must go beyond storytelling, 
motivation, and mobilization efforts―they need 
to provide resources so that the organization has 
what it needs to win in the new environment. 
This might include capital improvements, process 
improvements, and building new talent capabilities.

4- Emphasize continuous learning:
It’s far easier to talk about revitalization and 
renewal than to actually do it. The companies 
that pull it off have transformation leaders that 
commit to a relentless learning process.
Leveraging these four activities, while framing 
the transformation effort as a collective 
challenge to be embraced together, fuels 
positive change over the long haul which is 
important since the transformation journey is 
a never-ending one for most companies today. 
Ultimately, these practices create a culture of 
agility and resiliency that will pay dividends 
out into the future, as large-scale change 
becomes an organizational capability and not 
a recipe for management failure.
To conclude, I will always strive to protect our 
hospital, make it a better and safer place, and 
serve the interests of our community.

Sincerely yours,
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Change management is the discipline that guides how 
we prepare, equip and support individuals to successfully 
adopt change in order to drive organizational success and 
outcomes.

It is defined as well as a systematic approach to dealing 
with change, both from the perspective of an organization 
and on the individual level.

We often talk about organizational change like inertia. We 
assume that the plans we put into motion will continue in 
motion unless they’re otherwise affected by some outside 
force.

But the truth is, organizational change is more akin to 
entropy, )entropy is a state of disorder and irregularity 
that cannot be returned to its initial stages(, unless it is 
continually and actively managed.

Change is often the most necessary and most challenging 
part of being a leader to meet the growing need within the 
healthcare sector.

Hospital 
Leaders’
 Role in Change
Management
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د. فادي عون

ي المدير الط�ب

عام 
ى التحديات الك�ب
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ي 
ــث يواجــه القطــاع الصحــي �ن ى حي ــرب ــات الك ــام التحدي هــو ع

ــات  ــي الخدم ــى مقدم ــم ع ــات تحت ــدول صعوب ــن ال ــد م العدي
اتيجية  تتالئــم مــع  الصحيــة والمستشــفيات  أخــذ خيــارات اســرق
حجــم تلــك التحديــات وتنوعهــا وتزايــد الطلــب عــى الخدمــات 
ــل  ــة أق ــة بكلف ــات الضامن ــتفيدين والهيئ ــل المس ــن قب ــة م الطبي
ونتائــج أعــى دون المــس بالجــودة ل بــل تعزيزهــا لتتــالءم مــع 

ــة. ــتجدات العلمي ــر المس آخ

ف تمثيلهــا  ي ىلي �ش
ي مستشــفى الأحســاء الــ�ق

دارة الطبيــة �ن ان الإ
ي قــد وضعــت  ي كادرهــا الطــ�ب

ي مديــراً طبيــاً وعضــواً �ن
بصفــ�ق

دارة  دارة والإ ــس الإ ــن مجل ــات م ــداف بتوجيه ــن الأه ــة م مجموع
ــة  ــات  الطبي ــى الخدم ــد ع اي ــب المرقن ــة الطل ــة لمواجه التنفيذي
ــة  ــيع مروح ــرب توس ــك ع ن وذل ــري ي متم ــ�ب ــق ط ــى فري ــدة ع معتم
ه بأحــدث  ن الخدمــات ، حيــث تــم انشــاء قســم القســطرة وتجهــري
ي هــذا المجــال ، واضافــة عــدة 

ماقدمتــه التكنولوجيــا العالميــة �ن
ي قســم العنايــة الفائقــة والرعايــة الممتــدة لتلبيــة حاجــات 

أ�ة �ن
المجتمــع المحــىي ، واســتجابة لطلبــات الهيئــات الضامنــة ووزارة 
الصحــة كمــا وتم انشــاء قســم جراحــة الســمنة والبدانــة والتعاقد 
ي اختصاصــات 

مــع أطبــاء مشــهود لهــم بالكفــاءة العلميــة �ن
وعــالج  بإســتيعاب  المستشــفى  لأقســام  ممايســمح  متعــددة 

ــداً.  ــرش تعقي ــالت الأك الح

ي مستشــفى 
نضمامــي لفريــق العمــل �ن هــو العــام الثالــث لإ

ــق العمــل  ــت جهــود فري ــك الســنوات تكلل الأحســاء ، فخــالل تل
ي والجــودة والأقســام المســاندة بالحصول 

ي والكادرالتمريــىن الطــ�ب
عتمــاد مــن المركز الســعودي  عــى أهــم ثــالث شــهادات عالميــة لالإ
كة  عتمــاد المنشــات الصحيــة CBAHI و اللجنــة الدوليــة المشــرق لإ
عتمــاد جــودة المنشــآت الصحيــة J.C.I والكليــة الأمريكيــة لعلوم  لإ
ام برؤيــة المستشــفى  ن لــرق الأمــراض  CAP وهــذا خــري دليــل عــى الإ
ــار المفضــل للمــر�ن وجميــع مقدمــي خدمــات  ــأن تكــون الخي ب

قيــة . ي المنطقــة الرش
الرعايــة الصحيــة �ن

اً وليــس اخــراً نحمــدهللا عزوجــل عــى نعمــه واعطاءنــا  وأخــري
ي تقديــم الأفضــل لأهلنــا وأبناءنــا. 

ي الأســتمرار �ن
القــوة والعــزم �ن

حصول المستشفى 
على أهم ثالث 

شهادات عالمية 
لإلعتماد من المركز 
السعودي إلعتماد 

المنشات الصحية 
CBAHI و اللجنة 

الدولية المشتركة 
إلعتماد جودة 

 J.C.I المنشآت الصحية
والكلية األمريكية 

CAP  لعلوم األمراض
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هشام بن عبدهللا بودي
مدير إدارة العالقات العامة

مستشفى االأحساء.. 
ُخطى نحو تجاوز التوقعات

ي المملكة، لديه 
ي الخاص �ن ل شك أن القطاع الصحي والط�ب

ة، ما يمّكنه من  مكانات والقدرات والستعداد والخرب من الإ
ي مواكبة منطلقات وتوجهات 

الضطالع بمسؤولياتها الوطنية �ن
ي مجالت تعزيز جودة الخدمات الصحية 

رؤية المملكة 2030 �ن
والرتقاء بالمنشآت الصحية وزيادة مستويات تأهيل وقدرات 

ي 
الكوادر الوطنية الطبية والفنية والتمريضية للمساهمة �ن

تقديم أر�ق الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، من خالل 
تدعيم وانشاء منظومة متكاملة من شبكات الرعاية الصحية 
ن  ي تنال ثقة المواطن�ي

وتأسيس المنشآت الطبية الراقية ال�ق
ن عى حد سواء. والمقيم�ي

ي مستشفى الأحساء ندرك هذا التحدي المحّفز إىل 
ولأننا �ن

ولوج مراحل جديدة من التطوير والتجويّد والتوسع المدّروس 
ي سوق الرعاية 

يجابية النوعية المفيدة �ن من أجل المساهمة الإ
ي ظل 

ي إطار الدور المأمول من القطاع �ن
الطبية بالمملكة، �ن

، بحيث باتت  ي منحته ثقة أعظم ودوًرا أكرب
رؤية المملكة ال�ق

ي توفري 
ي القيام بالمسؤولية الرئيسية �ن

تعتمد عليه المملكة �ن
ي تخطط لها 

وتقديم الرعاية الصحية بالجودة والكفاءة ال�ق
الدولة وتتطلع إىل تحقيقها.
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امهــا بالتطويــر المتواصــل لجــودة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل توفــري أر�ق الخدمــات الطبيــة والوقائيــة  ن ان رســالة المستشــفى والرق
ي بيئــة امنــة، 

والعالجيــة للمــر�ن عــرب اعتمــاد المعايــري العالميــة والوطنيــة وتوظيــف المهــارات بهــدف تلبيــة توقعــات عمالءنــا �ن
ي كل تفاصيــل عملهــا لتأكيــد تطبيــق نهــج الجــودة والتطويــر والهتمــام 

هــو عمليــة ديناميكيــة مســتمرة، تعمــل عليهــا المستشــفى �ن
ام وشــفافية  ي بنــاء عالقــة ثقــة واحــرق

بأمــن وســالمة المــر�ن والســعي لكســب رضاهــم، مــا أســهم بشــكل مبــا�ش وغــري مبــا�ش �ن
ن المستشــفى والمريــض. وصداقــة بــ�ي

ــة )ســباهي( مؤخــًرا،  ــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحي ــل حصــول المستشــفى عــى شــهادة العتمــاد مــن المرك ــا يمّث وهن
ي إطــار رســالتها ودورهــا وتأكيــًدا 

ي تحققهــا المستشــفى �ن
نجــازات والعتمــادات والنجاحــات الــ�ق إضافــة نوعيــة جديــدة لسلســلة الإ

ي الأســاس لخدمــة وتنميــة المجتمــع المحــىي وتعزيــًزا لعالقــات 
عــى أن الخدمــة الطبيــة إنســانية بالدرجــة الأوىل وأنهــا موجّهــة �ن

ــة عمــل  ــق بيئ ــة إىل خل ضاف ــة لهــم بالإ ــات الطبي ــري أجــود وأضمــن وأحــدث الخدم ــة وتوف ــات المنطق ــاء وبن ــع أبن التواصــل م
ي أر�ق صــوره.

ــق مفهــوم المســؤولية الجتماعيــة �ن صحيــة وآمنــة، تطّب

ــكل  ــة ل ــري علمي ــة والجــودة مــن خــالل وضــع معاي ــذي يقــوم عــى تقييــم شــامل لمســتوى الرعاي والواقــع أن هــذا العتمــاد ال
ة حــول  ن ــة المتمــري ــة الصحي ي منشــآت الرعاي

ــاء عــى أفضــل الممارســات المتاحــة �ن ــة، بن ــة الصحي مســتوى مــن مســتويات الرعاي
ن هــي منهجيــة عمــل وأســلوب حيــاة ونمــط 

ّ العالــم، هــو تأكيــد عــى أن ُخطــى مستشــفى الأحســاء عــى طريــق النجــاح والتمــري
ممارســة يومّيــة، لتقديــم خدمــات رعايــة طبيــة وعالجيــة تتخطــى مســتويات الجــودة والســالمة والكفــاءة لتبلــغ أقــى الطموحــات 

وغايــة التوقعــات.

ّ التوفيق، وهللا وىلي

ُخطى مستشفى األحساء 
على طريق النجاح 

والتمّيز هي منهجية 
عمل وأسلوب حياة ونمط 

ممارسة يومّية
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ــن  ــة م ــة الصحي ــودة الرعاي ــل لج ــر المتواص نم بالتطوي ــرق ــاء مل ــفى الأحس مستش
ــاد  ــة للمــر�ن عــرب اعتم ــة و العالجي ــة الوقائي ــات الطبي ــري أر�ق الخدم خــالل توف
ــة توقعــات  ــدف تلبي ــارات به ــف ذوى المه ــة و توظي ــة  والعالمي ــري الوطني المعاي

ــة. ــة آمن ي بيئ
ــك �ن ــا بمراحــل و ذل ــا و تجاوزه عمالئن

رسالتنا 

ــة رؤيتنا ــار المفضــل للمــر�ن والزمــالء و جميــع مقدمــي خدمــات الرعاي أن نكــون الخي
ــة.  قي ــة الرش ــة �ن المنطق الصحي
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ي التعامل 
االستقامة �ز

ن عن ت�فاتنا . ي كل ما نقوم به ونعترب أنفسنا مسؤول�ي
نعمل أخالقيا وبمسؤولية �ن

الحساسية العرقية والثقافية 

ن تجاه الخلفية العرقية والثقافية لمرضانا ، زائرينا وموظفينا . أن نكون حساس�ي

ز  التم�ي

ي كافة الأنشطة الطبية والطبية المساعدة .
ن �ن تحقيق التمري

الرحمة 

ة الشفاء. الستجابة لالحتياجات العاطفية للمر�ن وعائالتهم خالل فرق

العمل الجماعي

تقدير أهمية التنسيق والعمل الجماعي عند تقديم الرعاية الصحية .

االبتكار 

ي البحث المتواصل لتوفري إجراءات متقدمة و فعالة.
ام �ن ن العمل مع اللرق

فلسفتنا هي 
التركيز على

ن بالشأن الصحي. 1. جميع المتعاط�ي

 2. الجودة والسالمة.

3. خدمة جميع عمالئنا.

قيمنا 
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أقسام المستشفى

 

ي مستشــفى الأحســاء بتقديــم 
نم قســم الجراحــة �ن يلــرق

وأمانــاً  فعاليــًة  الأكــرش  الرحيمــة  الجراحيــة  الرعايــة 
للمــر�ن  النتائــج  أفضــل  عــى  الحصــول  بهــدف 

المســتفيدين مــن خدماتــه .

الحفــاظ عــى  ي إىل 
الباطــ�ن الطــب   يســعى قســم 

الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  ي 
�ن ريــادي  دور 

ي للمــر�ن المســتفيدين 
ي الطــب الباطــ�ن

المتخصصــة �ن
مــن خدمــات المستشــفى . 

ي مستشــفى 
يتمتــع قســم التوليــد والأمــراض النســائية �ن

ي 
�ن ة  ن توفــري خدمــات ممــري ي 

�ن ة  كبــري ة  بخــرب الأحســاء 
الرعايــة الصحيــة للمــرأة عــرب تقديمــه مجموعــة واســعة 
ي تتوافــق مــع الإحتياجــات الخاصــة 

مــن الخدمــات الــ�ق
ــة. ــات العمري ــف الفئ ــن مختل ــرأة م بالم

قسم التوليد واالأمراض النسائية

Department of Obstetrics and Gynecology 

قسم الجراحة

Department of Surgery 

ي
قسم الطب الباط�ز

Department of Internal Medicine



17

ــة  ي العناي
ــة �ن ــة متخصص ــدة صحي ــي وح ــة ه ــة القلبي ــدة العناي  وح

بمــر�ن الأزمــات القلبيــة والذبحــة الصدريــة وإضطــراب نظــم القلــب 
ي تتطلــب متابعــة خاصــة .

هــا مــن أمــراض القلــب الــ�ق وغري

ات هــذه الوحــدة  المتابعــة الدائمــة لوظائــف القلب مما   ن مــن أهــم مــري
اف  يتيــح التدخــل الريــع ســواء بالعــالج أو تقويــم نظــم القلــب بــإ�ش
ن  ــ�ي ن والأخصائي ــاري�ي ستش ــن الإ ــص م ي متخص ــ�ب ــق ط ــن فري ــا�ش م مب
ــك عــى  ــاءة وذل ــن الكف ــال م ي عــى مســتوى ع

ــىن يســانده كادر تمري
مــدار 24 ســاعة طــوال الســبوع.

ي الــولدة 
توفــر وحــدة العنايــة المركــزة خدمــات الرعايــة الطبيــة لحديــ�ش

ــون مــن أمراض حــادة مــن عمــر 30 اســبوع وأكــرش وذلــك   ــن يعان الذي
عــى مــدار 24 ســاعة . 

تهــدف الوحــدة إىل توفــري رعايــة اســتثنائية ترتكــز عــى تشــجيع مشــاركة 
ي جميــع جوانــب رعايــة أطفالهــم، كمــا توفــر الوحــدة 

الوالديــن �ن
ي بيئــة 

ي تمكــن الوالديــن زيــارة أطفالهــم والتفاعــل معهــم �ن
الغــرف الــ�ق

عائليــة وديــة ومريحــة.

ي 
�ن الــولدة  ي 

وحديــ�ش الأطفــال  طــب  قســم  نم  يلــرق
ة مــن  ن مستشــفى الأحســاء بتقديــم رعايــة �يريــة ممــري
الــولدة إىل عمــر 13 ســنة   لكافــة الحــالت المرضيــة.

ي 
ــة �ن ــات متخصص ــزة خدم ــة المرك ــدة العناي ــر وح توف

العنايــة المركــزة مصنفــة عــى أنهــا مــن أفضــل وحــدات 
ضافــة  قيــة للمملكــة بالإ العنايــة المركــزة بالمنطقــة الرش
لمختلــف  عالجيــة  خدمــات  تقديــم  ي 

�ن هــا  ن تمري إىل 
الجراحيــة  والحــالت  الحرجــة  الطبيــة  الحــالت 
المعقــدة وحــالت الفشــل العضــوي وفقــاً لأعــى 

معايــري الجــودة والســالمة الوطنيــة والعالميــة .

ي الوالدة
قسم االأطفال وحدي�ث

Department of Pediatrics and Neonatology

وحدة  العناية القلبية 

Cardiac Care Unit  (CCU )

ي الوالدة
وحدة العناية المركزة لحدي�ث

Neonatal Intensive Care Unit   (NICU)

وحدة  العناية المركزة

Intensive Care Unit   (ICU)

17
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وحدة العناية المركزة لالأطفال

Pediatric Intensive Care Unit  
(PICU)

ــدة  ــي وح ــاء ه ــفى الأحس ي مستش
ــال )PICU( �ن ــزة لالأطف ــة المرك ــدة العناي إن وح

، حيــث  ن متخصصــة للتعامــل مــع الحــالت الحرجــة للرضــع والأطفــال والمراهقــ�ي
ي المتعــدد التخصصــات بتوفــري الرعايــة الطبيــة الالزمــة للرضع  يقــوم فريقنــا الطــ�ب
ــة  ــون مــن حــالت مرضي ــن يعان ن حــ�ق عمــر 13 ســنة والذي ــال والمراهقــ�ي والأطف

ــة معقــدة. ــات جراحي ــن خضعــوا لعملي ــات، أو الذي حرجــة، أو اصاب

ي مستشــفى الأحســاء للمــر�ن ذوي الحــالت 
توفــر وحــدة الرعايــة الممتــدة �ن

ي المستشــفى لعــدة أســابيع أو 
ي تتطلــب حالتهــم الصحيــة البقــاء �ن

الصعبــة والــ�ق
ي بيئــة استشــفائية شــبيهة بمنازلهــم 

أشــهر خدمــات الرعايــة الطبيــة والتمريضيــة �ن
ــدة. ــة الممت ي متخصــص بالرعاي

ــىن ي وتمري بواســطة كادر طــ�ب

يحتــوي قســم الطــوارئ عــى 25 �يــراً وهــو مجهــز بأحــدث الأجهــزة والمعــدات 
يــن ســاعة وطيلــة أيــام  ويقــدم الخدمــات الطبيــة الطارئــة عــى مــدار أربــع وعرش

قيــة.  الأســبوع لأبنــاء منطقــة الأحســاء والمنطقــة الرش

ي ايصال 
ي طــب الطــوارئ ممــا يســاهم �ن

ن خدماتنــا باعتمادهــا الدلــة العلميــة �ن تتمــري
ي الوقــت المناســب لأكــرش مــن 70,000 حالة ســنوياً.

العــالج وإنقــاذ الحيــاة �ن

 قســم المختــرب مجهــز بإمكانيــات وأجهــزه حديثــه عاليــة الدقــه تمكنــه مــن إجــراء 
مختلــف التحاليــل الطبيــه بجــودة عاليــة، و�عــة، ودقــة، وتخولــه إصــدار نتائــج 
ي منطقــة 

ي توفــري رعايــه صحيــة فضــى للمــر�ن �ن
يــة موثوقــة تســاهم �ن مخرب

الأحســاء.

نم المختــرب بأعــى معايــري الجــوده و ســالمة المــر�ن وهــو حائــز عــى شــهادة  يلــرق
ــار  ــرب المعي ي تعت

ــ�ق ــراض ) CAP ( ال ــوم الأم ــة لعل ــة الأمريكي ــن الكلي ــاد م العتم
ــا.    ــا تجــاه صحــة أفــراد مجتمعن امن ن ات وتعكــس إلرق ــرب ي للمخت الذهــ�ب

بنــك الــدم هــو المســؤول عــن جمــع وتخزيــن الــدم ومنتجاتــه، وتحليــل فصائــل 
الــدم، وفصــل مكونــات الــدم، وإختبــارات توافــق الــدم ونقــل الــدم، وفصــل 
البالزمــا المجمــدة الطازجــة ومكونــات الصفائــح الدمويــة، ومنتجــات الــدم كافــة 
ي تســتعمل لالأغــراض الطبيــة مــن خــالل أفضــل الممارســات الآمنــة كمــا يتبــع 

الــ�ق
وط محددة  ع بهــا، و�ش ي معالجــة العينــات المتــرب

معايــري وأســاليب عاليــة الجــودة �ن
ع لضمــان الحصــول عــى أفضــل النتائــج. قبــل ســحب الــدم مــن المتــرب

وحدة الرعاية الممتدة 
 (ECU)

قسم الطوارئ

قسم المخت�ب

قسم بنك الدم 

Emergency

Laboratory

blood bank
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ي  قســم االأشـعـة التشخيصية والتصوير الط�ب

Diagnostic Radiology and Medical Imaging Department

ي  ي افضــل خدمــات التصويــر الط�ب يقــدم قســم الأشــعة والتشــخيص الطــ�ب
ن  والشــعاعي بنــاًء لأعــى معايــري الجــودة العالميــة للمــر�ن الداخليــ�ي

ــة الأحســاء. ي منطق
ن �ن ــ�ي والخارجي

ي 
   تســاهم المعــدات المتطــورة  والتقنيــات الحديثــة  المســتعملة �ن

ي 
ي �ن ي هــذا القســم  بتعزيــز قــدرات الفريــق الطــ�ب

ي �ن مجــال التصويــر الطــ�ب
ي تقديــم خدمــات 

ــادة �ن التشــخيص الدقيــق للحــالت والحفــاظ عــى الري
ــة . ــة ذات جــودة عالي ــة صحي رعاي

ن مجموعــة شــاملة   القســم مجهــز بأحــدث الأجهــزة المتطــورة وذلــك لتأمــ�ي
مــن الخدمــات التشــخيصية .

قسم الصيدلية

Pharmacy Department  

تقــدم الصيدليــة خدمــات رعايــة شــاملة للمــر�ن مــن خــالل توفــري خدمات 
دوائيــة فريــدة مــن نوعهــا ذات تكلفــة مناســبة للجميــع عــى حــد ســواء و 
اف  ي مــن شــأنها رفــع مســتوى جــودة الرعايــة المقدمــة وذلــك تحــت إ�ش

الــ�ق
ي جــو مــن 

لجنــة العــالج والــدواء المكونــة مــن أطبــاء و صيادلــة يعملــون �ن
ام المتبــادل بمــا يتمــا�ش مــع معايــري المركز السعودي  التواصــل و الإحــرق
كة الدوليــة لعتمــاد جــودة  العتماد المنشآت الصحية، و اللجنــة المشــرق
المنشــآت الصحيــة، وبنــاًء لأحــكام وتنظيمــات وزارة الصحــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

ي
قسم العالج الطبيعي والطب الرياصز

Physical therapy and Sports Medicine Department

ام تجــاه المجتمــع  ن ــرق ــه إل ي لدي
 قســم العــالج الطبيعــي والطــب الريــا�ن

الــذي نخــدم بتعزيــز الصحــة المثاليــة والحركــة لــدى الأفــراد مــن خــالل 
ــودة.  ــتمر للج ن المس ــ�ي ــاس التحس ــى أس ــة ع ي الممارس

ن �ن ــري ــعي للتم الس
ــد  ــل ويعتم ــب البدي ــروع الط ــد ف ــو أح ــك وه وبراكتي ــة اىل الكري ضاف بالإ
عــى المعالجــة بتقويــم العمــود الفقــري يدويــا دون اللجــوء اىل اســتعمال 
ن العمــود الفقــري  الجراحــة أو الأدويــة ويركــز عــى العالقــة الميكانيكيــة بــ�ي
ســتعادة  ــح فقــرات العمــود الفقــري لإ ي ويهــدف لتصحي والجهــاز العصــ�ب

ي . ــاز العصــ�ب ــة للجه ــة الطبيعي الوظيف

خدمات غرف العمليات

Operating Room services     

ي مستشــفى الأحســاء 
 توفــر غــرف العمليات �ن

يخضعــون  الذيــن  للمــر�ن  آمنــة  بيئــة 
للعمليــات الجراحيــة مــن أجــل اســتعادة 
صحتهــم و عافيتهــم عــى أمثــل وجــه، 
ي  الطــ�ب طاقمهــا  وبمســاندة  تقــدم  كمــا 
ــة  ــة وعالي ــة فعال ــة مختص ي رعاي

ــىن والتمري
و  للمريــض  ام  بالإحــرق مملــوءًة  الجــودة 

الخصوصيــة. ي 
�ن وحقــه  كرامتــه 

تضــم الوحــدة 6 غــرف عمليــات مســتخدمًة 
مجهــزًة  و  الجراحيــة  التقنيــات  أحــدث 
بأحــدث التكنولوجيــا مــن ماكينــات ومعدات 
ومســتلزمات جراحيــة متوفــرة وفقــاً للمعايــري 
ســالمة  و  للجــودة  والعالميــة  المحليــة 

. ــر�ن الم
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وحدة  الغسيل الكلوي

Hemodialysis Unit

تهــدف وحــدة الغســل الكلــوي إىل تقديــم  الخدمــات الطبيــة الفضــى 
لمــر�ن الفشــل الكلــوي الحــاد أو المزمــن.

تعمــل تقنيــة الغســيل الكلــوي أو الديلــزةHemodialysis  عــى تصفيــة 
ــم  ــن الجس ــامة م ــواد الس ــالت والم ــة الفض ــرب إزال ــدم ع ــة ال وتنقي
وتعويــض فقــدان عمــل الــكى وذلــك باســتخدام ماكينــة وهــي تعــرف 

لــدى العامــة باســم غســيل الــكى.

ــة  ــة الدموي ي الأوعي
ــح مجــرى �ن ــا المتخصصــة عــى فت تشــمل خدماتن

لإجــراء الغســيل الكلــوي العالجــي لتنقيــة الــدم مــن الســموم، وإزالــة 
الســوائل الزائــدة مــن الجســم، و فصــل البالزمــا.

ز  اي�ي وحدة  قسطرة القلب وال�ث

Cardiac Catheterization and Coronary Angiography unit

ي العالــم، 
تُعتــرب عمليــة قســطرة القلــب مــن أكــرش العملّيــات رواجــاً �ن

ــب،  ــب القل ي تصي
ــ�ق ــراض ال ــالج الأم ــخيص وع ــتخدم لتش ــي تُس وه

ن  ايــ�ي ي الرش
وذلــك عــرب إســتخدام أنبــوب خــاص يتــم إدخالــه �ن

ي الــذراع أو أعــى الفخــذ أو الرقبــة، وإيصالــه إىل القلــب. 
الموجــودة �ن

ي المقــام الأول إىل العــالج الفــوري لحمايــة 
تهــدف عمليــة القســطرة �ن

عضلــة القلــب مــن التلــف ومــوت الخاليــا فيهــا   والتأكــد مــن ســالمة 
ن التاجيــة والصمامــات. ايــ�ي عضلــة القلــب والرش

ن  ــ�ي اي  الوحــدة مجهــزة بأحــدث جهــاز متطــور لقســطرة القلــب والرش
ن بإعطــاء 

ّ ــري ــذي يتم ــون 3( ، وال ــس أزوري ــة ) فيليب قي ــة الرش ي المنطق
�ن

صــور متعــددة للقلــب عاليــة الدقــة برعــة فائقــة ممــا يوفــر الأمــان 
للمريــض.

وحدة أمراض الجهاز الهضمي

Gastroenterology unit    

الأحســاء  مستشــفى  ي 
�ن الهضمــي  الجهــاز  أمــراض  وحــدة  تقــدم 

خدمــات إكلينيكيــة ممتــازة للمــر�ن الذيــن يعانــون مــن أمــراض 
ي 

ن �ن الجهــاز الهضمــي، حيــث تهــدف هــذه الوحــدة إىل تحقيــق التمــري
. تقديــم الرعايــة للمــر�ن

وحدة التنظ�ي

 Endoscopy Unit

ن وحــدة التنظــري بأحــدث معــدات التنظــري  ــري ــم تجه ت
ي تدعــم أفضــل الطرق الشــخيصية 

المبتكــرة عالميــاً والــ�ق
والعالجيــة وفقــاً لأحــدث المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة 
والعالميــة. الوطنيــة  المعايــري  وأفضــل   العــدوى 

ي للعيون مركز مغر�ب

Magrabi ophthalmology Center

تقــدم المستشــفى خدمــات أمــراض العيــون عــن طريــق 
ــرى  ــفى وتج ــد بالمستش ــون المتواج ي للعي ــر�ب ــز مغ مرك
جميــع عمليــات العيــون �ن المستشــفى بواســطة الفريــق 
ي ذلــك جميــع 

ي بمــا �ن ن التابــع لمركــز مغــر�ب ي المتمــري الطــ�ب
ي وصــل اليهــا العلــم الحديــث .

العمليــات الــ�ق
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مركز الجلدية والتجميل   

Dermaesthetic center

ــة  ي مجــال الأمــراض الجلدي
ة �ن ن ــم عالجــات متمــري ــز بتقدي يتخصــص المرك

وتعزيــز سالســة الجلــد وجعلــه أكــرش نضــارة لــكٍل مــن النســاء والرجال،عــن 
ن  ن  طبيــ�ي ن وممارســ�ي طريــق فريــق عمــل متخصــص مؤلــف مــن استشــاري�ي
ة عاليــة المســتوى، يعمــل ضمــن جــٍو آمــٍن مفعــمٍ  بالراحــة  ن ذو خــرب وفنيــ�ي

خاء. ســرق والإ

يقــدم المركــز أفضــل الخدمــات لــزواره باســتخدام آخــر مــا توصلــت إليــه 
ــل  ــى أفض ــول ع ــن الحص ــا يضم ــة مم ــري جراحي ــة الغ ــا الطبي التكنولوجي

النتائــج المرجــوة.

وحدة جراحة وعالج السمنة 

Bariatric Surgery unit

ــن  ــخاص الذي ــة لالأش ــول جذري ــمنة حل ــالج الس ــة وع ــدة جراح ــدم وح تق
يعانــون مــن مشــاكل الســمنة والــوزن الزائــد والذيــن لــم يتمكنــوا مــن إنــزال 

وزنهــم بالطــرق التقليديــة كالحميــة, الرياضــة، والعالجــات المختلفــة.

قسم العيادات الخارجية

Outpatient Department-OPD

ي مستشــفى 
يقــدم قســم العيــادات الخارجيــة �ن

الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  الأحســاء 
الطبيــة، والجراحيــة، والتداخليــة، والتشــخيصية 
ــك  ــة وذل ــات العمري ــع الفئ ــن جمي ــر�ن م للم

ــة.  ــعار مدروس بأس

ــاء  ــن أطب ــاً م ــاً طبي ــا طاقم ــى عياداتن ف ع ــرش ي
وكفــاءة  ة  خــرب ذات  ن  وأخصائيــ�ي ن  إستشــاري�ي
عاليــة مــن مختلــف التخصصــات والذيــن لديهم 

ــة. ــة الصحي ــات الرعاي ي خدم
ف �ن ــرش ــخ م تاري

كافــة  حــول  المعلومــات  مــن  لمزيــد 
ي 

و�ن الإختصاصــات الرجــاء زيــارة موقعنــا اللكــرق
www.alahsahospital .com.sa
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وحدة االإخصاب المساعد وأطفال االنابيب والحقن المجهري

In Vitro Fertilization unit

توفــر وحــدة الإخصــاب المســاعد وأطفــال الأنابيــب والحقــن المجهــري  
ــة عــى أحــدث  ن مبني ــكل زوجــ�ي ي مستشــفى الأحســاء خطــط خاصــة ل

�ن
وتقــدم  المجــال،  هــذا  ي 

�ن المتاحــة  والمعمليــة  العلميــة  التقنيــات 
ن عــى مواجهــة  هتمــام اللــذان مــن شــأنهما مســاعدة الزوجــ�ي الدعــم والإ
مشــاكل  مــع  التعاطــي  عنــد  بهمــا  الخاصــة  النفســية  الإحتياجــات 

 . ن ي بيئــة مهنيــة داعمــة للزوجــ�ي
نجــاب وذلــك �ن تأخرالإ
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مستشفى االأحساء 
يحصل عىل شهادة االعتماد من المركز 
السعودي العتمــاد المنشآت الصحية 

(CBAHI)
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حســاء عــى شــهادة العتمــاد مــن المركــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحيــة  (ســباهي) بعــد اجتيــازه عمليــة تقييــم 
أ

حصــل مستشــفى ال
شــاملة ودقيقــة وشــفافة لتحديــد مــدى توافــق وتطابــق أنظمتــه وإجراءاتــه وأدائــه مــع المعايــري الوطنيــة المطبقــة والمحــددة مســبقاً.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحصــول عــى شــهادة العتمــاد هــذه الصــادرة عــن المركــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحيــة تضمــن الحصــول 
ن بيئــة آمنــة للمــر�ن والمســتفيدين،  ســيخ ثقــة المجتمــع بالخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن قبــل المستشــفى، تأمــ�ي عــى مزايــا عديــدة، كرق
ي جــودة الرعايــة الصحيــة 

ن الرضــا، تشــكل أساســاً لقيــادة متعاونــة تطمــح للتفــوق �ن ن الصحيــ�ي الحفــاظ عــى بيئــة عمــل آمنــة تكســب العاملــ�ي
لــة والتجــاه مــع  ن ي نفــس المرن

ي النهايــة تضــع مؤسســات الرعايــة الصحيــة �ن
، تؤمــن فــرص عظيمــة للتعّلــم والتعليــم، و�ن وســالمة المــر�ن

ي حقــل اعتمــاد مؤسســات الرعايــة الصحيــة. 
امــا ومهنيــًة وحرفيــًة �ن أحــد أكــرب الأســماء احرق

ــة  ــن الجه ي م
ــ�ن ــاد الوط ــذا العتم ــى ه ــول ع ــة الحص ــن إىل أهمي ــال الدي ــر جم ــور ماه ــفى الدكت ــذي للمستش ــر التنفي ــار المدي ــد أش وق

ــاص  ــام والخ ن الع ــ�ي ي القطاع
ــة �ن ــة العامل ــة الصحي ــآت الرعاي ــع منش ــاد لجمي ــهادات العتم ــح ش ــة من ــدة المخول ــمية الوحي ــة الرس العام

ام الدقيــق بأعــى معايــري جــودة الرعايــة الصحيــة وأنظمــة التطويــر  ن بالمملكــة العربيــة الســعودية، والــذي يعكــس رســالة المستشــفى باللــرق
ــه. ــذي نخدمــه ونعيــش في ــق أعــى درجــات الرضــا وســالمة المــر�ن للمجتمــع ال المتواصــل، والســعي وراء تحقي

وأضــاف بــأن عمليــة العتمــاد هــذه أعطتنــا منظــوراً مهمــاً جــداً حــول ممارســاتنا وبيئتنــا مــن خــالل مراجعــة خارجيــة بنــاءة، مســتقلة ومهنيــة، 
ــا مــن  كائن ــوا برأيهــم وتلقــوا ردوداً قّيمــة مــن �ش ــع الأقســام والمناصــب أدل ي جمي

ن مــن مختلــف أنحــاء المستشــفى و�ن حيــث أن الموظفــ�ي
 )CBAHI(.المركــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحيــة

وأكــد أن حصــول مستشــفى الأحســاء عــى شــهادة العتمــاد مــن المركــز الســعودي لعتمــاد المنشــآت الصحيــة أ�ق بفضــل الدعــم المتواصــل 
ي 

كــة الأحســاء للخدمــات الطبيــة الــذي يقودنــا مــن نجــاح إىل آخــر، وكذلــك الجهــود الشــاقة والتفــا�ن والالمتناهــي مــن قبــل مجلــس إدارة �ش
ي 

اً إياهــم الســبب الحقيقــي وراء كل إنجــاز يتحقــق وذلــك لتطبيقهــم الحــر�ن ي مختلــف الأقســام معتــرب
ن �ن بالعمــل مــن قبــل جميــع العاملــ�ي

ــؤدي إىل توفــري أفضــل مســتوى مــن الخدمــات  ي ت
ــ�ق ف بهــا وال ــة المعــرق ــة والعالمي ــة الوطني ــري الصحي وط والمعاي امهــم بكافــة الــرش ن وإلرق

. ن الطبيــة والصحيــة للمــر�ن والمراجعــ�ي

نجــاز العظيــم يمثــل بــإذن هللا نجاحــاً جديــداً ومهمــاً يحســب للمجتمــع والقطــاع الصحــي الخــاص ومستشــفى الأحســاء  وختــم بــأن هــذا الإ
ومنسوبيه.



ز ٢٠١٧ ة التم�ي مس�ي 24

Al Ahsa hospital received accreditation from the Saudi 
Central Board for Accreditation of Healthcare institutions 
)CBAHI( after passing an assessment process that involved 
a comprehensive, rigorous, and transparent evaluation 
to determine the compliance of its systems, processes, 
and performance with the applicable predetermined and 
published national standards. 

It is noteworthy that obtaining the CBAHI accreditation 
ensures many advantages, like instilling community 
confidence in the healthcare services provided by the hospital 
,ensuring a safe environment for patients and beneficiaries, 
maintaining a secure work environment gaining health-
worker’s satisfaction, forming a cooperative leadership 
aspiring to excellence in healthcare quality and patient safety, 
providing a great learning and educational opportunity, and 
at the end aligns healthcare organizations with one of the 
most respected names in the field of healthcare accreditation 
bodies.

Dr Maher Jamal Eddine, the Executive director of the 
hospital, pointed out the importance of such national public 
recognition, by the sole official agency authorized to grant 
accreditation certificates to all governmental and private 
healthcare facilities operating in the Kingdom of Saudi Arabia, 
which reflects the hospital’s mission of strict adherence to 
the highest standards of quality of care and development 

systems, and the pursuit of increased satisfaction and 
patient safety for the community it serves.

He added that this accreditation process gave us 
an invaluable perspective on our practice and our 
environment through a constructive, independent and 
professional outside review. Staff throughout the hospital, 
in all departments and roles gave voice to their practice 
and received valuable feedback from our partners from 
CBAHI.

He assured that this achievement comes as the natural 
outcome for the unstinting support of the Board of Directors 
of Al Ahsa Medical Services Co. which is leading us from 
one success to another ,as well as the strenuous efforts 
and dedication made by each and every staff throughout 
the hospital in all departments and roles , considering 
them the real reason behind every achievement seeking to 
make significant improvements and adopt the measures, 
standards and specifications which meet the national and 
international conceded healthcare requirements leading 
to better serve our patients and beneficiaries.

He concluded, God willing, that this great success and 
momentous achievement are very significant for the 
community, the private healthcare sector, the hospital and 
its staff.
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Al Ahsa hospital
receives accreditation from the Saudi Central 
Board for Accreditation of Healthcare institutions 

(CBAHI) in June 2017.
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الدكتور سليم كنعان 
استشاري جراحة المخ والأعصاب

ي  مستشفى االأحساء تواصل كتابة سجلها الذه�ب

جراحة ناجحة تعيد الحركة لمريض تعرض 

لتهشم عموده الفقري والنخاع الشوكي

ي ســجل 
ل تــزال مستشــفى الأحســاء تكتــب بحــروف مــن ذهــب قصصــاً جديــدة �ن

النجــاح، ففــي قصــة جديــدة مــن قصــص النجــاح يــرد د. ســليم كنعــان قصــة 
ي الأســبوع 

جراحــة ناجحــة، وذلــك عندمــا دخــل لقســم الطــوارئ بالمستشــفى �ن
الأول مــن شــهر ديســمرب 2017 م مريضــاً مصابــاً بشــدة أثــر ســقوطه مــن علــو 
ــور  ــى الف ــع ع ــث خض ــر، وحي ــفل الظه ي أس

ــديدة �ن ــن آلم ش ي م
ــا�ن ــو يع وه

ي الفقــرة القطنيــة الأوىل، مــع 
لتصويــر شــعاعي ومقطعــي أظهــر وجــود كــر �ن

، وانحنــاء  اندفــاع العظــم المكســور إىل داخــل المجــرى الرئيــسي للنخــاع الشــوكي
ي العامــود الفقــري.

امامــي �ن

ــوة عضــل  ي ق
ــض بتدهــور �ن ــع ســاعات، شــعر المري ــالث إىل أرب ي غضــون ث

و�ن
. ــ�ن ــدم اليم ي الق

ــدان إحســاس �ن ــق بفق ــ�ن ، مرف ســاقه اليم

ــات  ــة العملي ــض للجراحــة أدخــل إىل غرف ن المري ــري ــام إجــراءات تجه ــور إتم وف
وخضــع لجراحــة طارئــة أجراهــا لــه استشــاري جراحــة العظــام والعمــود 
الفقــري الدكتــور ســليم كنعــان، وتــم فيهــا رفــع الضغــط عــن النخــاع الشــوكي 
عــى مســتوى الفقــرة القطنيــة الأوىل، ثــم تثبيــت العامــود الفقــري مــن الفقــرة 
ــة براغــي  ــة باســتعمال ثماني ــة الثالث ــة عــرش إىل الفقــرة القطني ــة الحادي الصدري

. ن ــ�ي ن اثن ــ�ي وقضيب

وحيــث أوضحــت صــور الأشــعة بعــد الجراحــة إعــادة تقويــم العامــود الفقــري 
ــدأت  ــام ب ــة، وبعــد عــدة أي ــل العملي ــذي كان واضحــاً قب ــاء ال ــاء النحن واختف
ــن  ــض بتحس ــعر المري ــاً، وش ــا تدريجي ــتعادة قوته ــ�ن باس ــاقه اليم ــالت س عض
ــض  ــسش المري ــبوع م ــالل أس ي خ

، و�ن ــ�ن ــدم اليم ــد الق ــاس عن ــوظ بالإحس ملح
ــر. ــم يذك بشــكل طبيعــي مــن دون أي أل
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نجــازات بمستشــفى الأحســاء، نجــح قســم النســاء  ة الإ ي اســتمرار لمســري
�ن

ي تســجيل أكــرب عــدد مــن العمليــات الجراحيــة الناجحــة خــالل 
والتوليــد �ن

ــدون  ــة ب ــة 300 حال ــات الجراحي ــدد العملي ــغ ع ــث بل ــام 2017م ، حي ع
مضاعفــات.

ــداً  ــادرة ج ــة ن ــالج حال ي ع
ــد �ن ــاء والتولي ــم النس ــق قس ــح فري ــد نج  فق

ــولدة،  ــد ال ــاد بع ــف ح ــع نزي ــم م ي الرح
ــار �ن ــت لنفج ــة تعرض لمريض

ــت  ــم وتعاف ــتئصال للرح ــدون اس ــة ب ــذه الحال ــة ه ــم معالج ــث ت وحي
المريضــة خــالل 5 أيــام .

ــف  ي ن ــة برن ــالج إصاب ي ع
ــم �ن ي بالقس ــ�ب ــق الط ــح الفري ــرى نج ــة أخ ي حال

و�ن
داخــىي مــع انفجــار الأنبــوب لمريضــة أخــرى، حيــث تــم اســتئصال 
ــط. ــام فق ــد 3 أي ــة بع ــت المريض ر وتعاف ــ�ن ــوب المت ــع الأنب ــل م الحم

ي 
ي بقســم النســاء والتوليــد بالمستشــفى �ن   كمــا نجــح الفريــق الطــ�ب

قسم النساء والتوليد 

يسجل 300 جراحة ناجحة 
ي عام واحد

بال مضاعفات �ن

اســتئصال حالــة كيــس عــى المبيــض يتعــدى حجمــه 25 ســم، 
ــات،  ــدون مضاعف ــف ب ــرام ونص ــو ج ــه إىل 2 كيل ــل وزن ووص
ــز  ــة لمرك ــه المريض ــض وتوجي ــان مبي ــخيصه كرط ــم تش وت

ي الأورام. 
مختــص �ن

ي إجــراء حالــة ولدة قي�يــة بــدون أد�ن 
  ونجــح القســم �ن

يــف حــاد بســبب نــزول  ن مضاعفــات لمــرأة حامــل تعرضــت لرن
م الحامــل بعــد 3 أيــام، 

أ
شــديد �ني المشــيمة، وتعافــت ال

ي حالــة صحيــة جيــدة، كمــا نجــح الفريــق الجراحــي 
ن �ن والجنــ�ي

لمريضــة  المبيــض  عــى  كيــس  اســتئصال  ي 
�ن بالمستشــفى 

ــة نزيــف داخــىي مــع المحافظــة عــى المبيــض  تعرضــت لحال
ــف. ي ن ــى الرن ــيطرة ع والس
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ي نظمهــا مستشــفى الأحســاء بعنــوان: )عــالج أمــراض القلــب 
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة النــدوة الطبيــة الــ�ق

ي مســتمر. مــن منظــور التخصصــات الطبيــة المختلفــة( بواقــع 8 ســاعات تعليــم طــ�ب

ة ألقاهــا الدكتورمحمــد الــراوي، استشــاري أمــراض القلــب بالمستشــفى، بعنــوان )  ات، بــدأت بمحــارصن ي محــارصن
شــملت النــدوة ثمــا�ن

ن الوقايــة الوليــة،  الوقايــة الثانويــة مــن أمــراض القلــب(. تحــدث فيهــا عــن حجــم مشــكلة أمــراض القلــب، وتنــاول فيهــا الفــرق بــ�ي
ي الأشــخاص الذيــن أصيبــوا 

وهــي الوقايــة مــن حــدوث المــرض للمــرة الوىل، والوقايــة الثانويــة، وهــي الوقايــة مــن حــدوث المــرض �ن
بالمــرض ســابقاً ويخــسش إصابتهــم بالمــرض مــرة أخــرى أو حــدوث انتكاســة لهــم. 

باعتماد الهيئة السعودية  للتخصصات الطبية

ندوة حول أمراض القلب 
تبحث الوقاية االأولي والثانوية وتجنب االنتكاسات



2929

ثــم ألقــى الدكتــور الفيجــو تابــت، إستشــاري أمــراض القلــب 
ــالت  ــم ح ــن تقيي ة ع ــارصن ــفى، مح ــة بالمستش ــطرة التداخلي والقس
الذبحــة الصدريــة، وكيفيــة التعامــل مــع هــذه الحــالت منــذ شــعور 
المريــض بألــم الصــدر، مــروراً بإجــراء القســطرة التداخليــة أو 
ن التاجيــة، أو الجمــع  ايــ�ي اســتخدام الأدويــة المذيبــة لتجلطــات الرش
ــة للتجلطــات، كمــا قــام  ــة المذيب ن القســطرة التداخليــة والأدوي بــ�ي
بعــرض بعــض المقاطــع المرئيــة الــ�ق توضــح عــالج هــذه الحــالت.

ــراض  ــارية أم ، استش ي
ــ�ن بي ــاس الرش ــور إين ــت الدكت ــك ألق ــد ذل بع

ة عــن عوامــل الخطــورة لأمــراض القلــب  الــكى بالمستشــفى، محــارصن
ــا  ــت فيه ــة، أوضح ــكى المزمن ــراض ال ــر�ن أم ي لم

ــا�أ ــاز الوع والجه
صابــة بــكل مــن أمــراض الــكى  ي الإ

ن عوامــل الخطــورة �ن العالقــة بــ�ي
. ي

ــا�أ ــاز الوع ــب و الجه ــراض القل وأم

ثــم ألقــت الدكتــورة غزالــه بــا�، استشــارية التوليــد وأمــراض 
ن أمــراض القلــب  ة عــن العالقــة بــ�ي النســاء وتأخــر النجــاب، محــارصن
نجــاب، أوضحــت فيهــا كيفيــة  ي الإ

ي وحــدوث تأخــر �ن
والجهــاز الوعــا�أ

ــب  ــراض القل ــة بأم ــاب المصاحب نج ــر الإ ــالت تأخ ــع ح ــل م التعام
. ي

ــا�أ ــاز الوع والجه

الطفــال  طــب  استشــارية  أحمــد،  فاديــة  الدكتــورة  وألقــت   
ح  ي الأطفــال �ش

ة عــن أمــراض القلــب الوراثيــة �ن بالمستشــفى، محــارصن
ــراض.  ــذه الأم ــالج ه ــخيص وع ــة تش ــا كيفي فيه

كمــا ألقــى الدكتــور هشــام إمــام، استشــاري التوليــد وأمــراض 
ــل،  ــع الحم ــب م ــراض القل ــن أم ة ع ــارصن ــفى، مح ــاء بالمستش النس
ات الفســيولوجية الــ�ق تحــدث أثنــاء الحمــل  ح مــن خاللهــا التغــري �ش
هــا عــى أمــراض القلــب، كمــا تحــدث عــن تأثــري وجــود أمــراض  وتأثري
بالقلــب عــى قــدرة الســيدة الحامــل عــى تحمــل أعــراض الحمــل، 

ــة متابعــة وعــالج هــذه الحــالت.  موضحــاً كيفي

ــم  ي تقوي
ــا�أ ــن، أخص ــن غص ــي الدي ــور مح ــى الدكت ــك ألق ــد ذل بع

ــك  وبراكت ن الكري ــ�ي ــة ب ــن العالق ة ع ــارصن ــد، مح ــرى بالي ــود الفق العم
، تحــدث فيهــا عــن بعــض أعــراض  ي

وأمــراض القلــب والجهــاز الوعــا�أ
ي قــد يكــون 

ي تشــبه ألــم الذبحــة الصدريــة، والــ�ق
ألــم الصــدر الــ�ق

ــري. ــود الفق ســببها مشــاكل بالعم

ي أمــراض القلــب 
، أخصــا�أ ن يــف أبــو العينــ�ي وألقــى الدكتــور �ش

ة عــن إجــراء العمليــات الجراحيــة غــري القلبيــة  بالمستشــفى، محــارصن
ــذه  ــق له ــم الدقي ورة التقيي ــن رصن ــا ع ــب، تحــدث فيه لمــر�ن القل

ــا. ــب له ــر المناس ــوع التخدي ــت ون ــد التوقي ــالت وتحدي الح

 بعــد ذلــك قــام الدكتــور هشــام إمــام رئيــس النــدوة بفتــح المجــال 
يــن والطبــاء الحضــور، وتــم مــن خــالل  ن المحارصن للنقــاش بــ�ي
ي 

ــاء �ن ــد الطب ي تفي
ــ�ق ــح بعــض النقــاط الهامــة وال المناقشــات توضي

ــر�ن و  ــى الم ــع ع ــود بالنف ــا يع ــالت بم ــذه الح ــع ه ــم م تعامله
ــع. المجتم

وكانــت النــدوة قــد بــدأت بكلمــة افتتاحيــة ألقاهــا المديــر التنفيــذي 
ــن  ي ن والمحارصن ــا بالســادة المنظمــ�ي لمستشــفى الأحســاء رحــب فيه
يــن، كمــا أعطــى نبــذة عــن مستشــفى الأحســاء تنــاول فيهــا  والحارصن
ــار إىل  ــفى، وأش ــة بالمستش ــة المقدم ــات الطبي ــن الخدم ــد م الجدي
الهتمــام الــذى توليــه إدارة المستشــفى عــى تأكيــد قواعــد جــودة 

. الخدمــات الطبيــة المقدمــة وســالمة المــر�ن

ات بمستشفى  أقيمت الندوة بقاعة المحارصن
الأحساء تحت رعاية المدير التنفيذى 

للمستشفى، الدكتور ماهر جمال الدين، 
ي المستشفى وبرئاسة رئيس  وبحضور إدار�ي

ن إمام . ي الدكتور هشام حس�ي الطاقم الط�ب
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الصحيــة  للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
ي نظمتهــا مستشــفى الأحســاء بعنــوان )عــالج 

النــدوة الــ�ق
ألــم البطــن مــن منظــور التخصصــات الطبيــة المختلفــة( 

ــتمر. ي مس ــ�ب ــم ط ــاعات تعلي ــع 8 س بواق

ه ألقاها  ات بــدأت بمحــارصن ي محــارصن
تضمنــت النــدوة ثمــا�ن

الدكتــور هشــام إمــام، استشــاري التوليــد وأمــراض 
البطــن  الــم  أســباب   ( بعنــوان  بالمستشــفى  النســاء 
ــؤدي  ي ت

ــ�ق ــا الأســباب ال ــاول فيه المصاحــب للحمــل(، تن
ــن  أن10  ــام ع ــف إم ــل، وكش ــاء الحم ــن أثن ــم البط لأل
ــفيات  ــزرن المستش ــل ي ــيدات الحوام ــن الس ــة م ي المائ

�ن
بســبب إصابتهــن بألــم البطــن أثنــاء الحمــل، كمــا أوضــح 
أن بعــض حــالت ألــم البطــن قــد تكــون لأســباب بســيطة 
وعابــرة، ومنهــا مــا قــد يكــون خطــري ممــا قــد يؤثــر عــى 

ــدر هللا. ن أوالأم ،  ل ق ــ�ي ــاة الجن حي

ــد  ــارى التولي ــكري، استش ــود ش ــور محم ــى الدكت ــم ألق ث
ة عــن أســباب ألــم  وأمــراض النســاء بالمستشــفى محــارصن
البطــن لــدى الســيدات غــري الحوامــل، تحــدث فيهــا عــن 
ــم  ــداث أل ــرأة �ن إح ــىي للم ــاز التناس ــات الجه دور التهاب
البطــن، كمــا تحــدث عــن مــرض بطانــة الرحــم المهاجــرة 

ــم البطــن . ودوره �ن إحــداث أل

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تعتمد ندوة »ألم البطن« 
ي مستمر بثمان ساعات تعليم ط�ب
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ــرزوق،  ــد المنعــم م ــور عب ــى الدكت ــا ألق كم
ــفى،  ــة بالمستش ــالك البولي ــاري المس استش
ــم البطــن الناتجــة  ة عــن أســباب أل محــارصن
عــن أمــراض المســالك البوليــة كاللتهابــات و 

الحصــوات والأورام.

ف عبــد الهادي،  بعــد ذلــك ألقــى الدكتور أ�ش
استشــاري الأشعه التشــخيصية بالمستشفى، 
ة عــن الوســائل التشــخيصية المتاحه  محــارصن
لتشــخيص حــالت ألــم البطــن وعــن دور كل 
ــينية  ــعة الس ــة والأش ــات الصوتي ــن الموج م
ــسي  ن المغناطي ــ�ي ــة والرن ــعة المقطعي والأش
ألقــى  ثــم  الحــالت،  تلــك  تشــخيص  �ن 
استشــاري  حبيــب،  هشــام  الدكتــور 
ة عــن ألــم  نم بالمستشــفى، محــارصن الروماتــري
البطــن الناتــج عــن المــراض الروماتزميــة 
ــراض .  ــذه الأم ــالج ه ــخيص وع ــة تش وكيفي

، استشــارى  كمــا ألقــى الدكتــور طاهــر فرغىي
ة  ــارصن ــفى، مح ــية بالمستش ــراض النفس الأم
الأمــراض  عــن  الناتــج  البطــن  ألــم  عــن 
النفســية وعــن كيفيــة تشــخيص وعــالج تلــك 
الحــالت، ثــم ألقــى الدكتــور أحمــد ماهــر، 

ة  ي التخديــر بالمستشــفى، محــارصن
أخصــا�أ

ــم البطــن  ــة لعــالج أل عــن الوســائل الحديث
الناتــج عــن الورام الرطانيــة، وعــن كيفيــة 
ن الألــم الناتــج عنهــا, كمــا  عــالج و تســك�ي
، استشــاري  ي

ألقــى الدكتــور حمــدي عــرا�ق
ة  محــارصن بالمستشــفى،  العامــة  الجراحــة 
عــن دور منظــار البطــن �ن تشــخيص وعــالج 

ــن . ــم البط ــالت أل ح

إمــام،  هشــام  الدكتــور  قــام  بعدهــا 
ن   رئيــس النــدوة، بفتــح المجــال للنقــاش بــ�ي
ــادل المعلومــات  ــن والحضــور لتب ي المحارصن
ــا يعــود  ــك الحــالت بم ــع تل ي تعاملهــم م

�ن
ثــم  والمجتمــع،  المــر�ن  عــى  بالنفــع 
اختتمــت النــدوة  بملخــص عمــا تضمنتــه 
مــن توصيــات بغــرض تقديــم خدمــة طبيــة 
أفضــل لهــاىلي محافظــة الأحســاء ومــا حولها 
ــة. ي المملك

ــة �ن قي ــة الرش ــدن بالمنطق ــن م م

ــة ألقاهــا  ــد افتتحــت بكلم ــدوة ق ــت الن وكان
المديــر التنفيــذى للمستشــفى الدكتــور ماهر 
جمــال الديــن، بحضــور إداري المستشــفى، 
تنــاول فيهــا الجديــد مــن الخدمــات الطبيــة 

الدكتــور  وأشــار  بالمستشــفى،  المقدمــة 
إدارة  توليــه  الــذى  الهتمــام  إىل  ماهــر 
قواعــد  بتأكيــد  يتعلــق  فيمــا  المستشــفى 
عــرب  للمــر�ن  المقدمــة  الخدمــة  جــودة 
اعتمــاد معايــري الجــودة الوطنيــة والعالميــة 
الحصــول  إىل  ضافــة  بالإ المستشــفى،  ي 

�ن
ــض  ــه لبع ــة متخصص ــهادات عالمي ــى ش ع
الأمــراض  علــم  كليــة  كاعتمــاد  الأقســام  
المستشــفى،  لمختــرب  كاب(   ( المريكيــة 
واعتمــاد ســالمة وجــودة الغــذاء، بالضافــة 
ــة  كة الدولي ــرق ــة المش ــاد الهيئ ــد اعتم لتجدي

للمستشــفى.

حاليــاً  المستشــفى  قيــام  إىل  أشــار  كمــا 
بالســتعداد لالعتمــاد مــن قبــل المجلــس 
الصحيــة  المنشــآت  لعتمــاد  المركــزي 

)ســباهي(.   
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ي احتفال بيومه العالمي 2017
�ز

 التمريض
شريك أساسي في تنمية القطاع الصحي

ــض  ــي للتمري ــة الأســبوع العالم ــم مستشــفى الأحســاء فعالي نّظ
للعــام 2017 بتاريــخ العــا�ش والحــادي عــرش مــن شــهر أيــار 
برعايــة المديــر التنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن وحضــور 

ــة. دارات كاف ــدراء الإ م

ــذي  ــر التنفي ــا المدي ــة ألقاه ــة بكلم ــذه الفعالي ــت ه ــد افتتح وق
القطــاع  تنميــة  ي 

�ن أســا�ي  يــك  التمريــض كرش أهميــة  حــول 
الصحــي وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة عــى الصعيديــن 
ي 

ازه بالــكادر التمريــىن ن المحــىي والعالمــي، كمــا أبــدى فخــره واعــرق

مــن  المستشــفى  إليــه  وبمــا وصلــت  بمهنيتــه  المتفــوق 
ي مختلــف المجــالت، حيــث طلــب مــن التمريــض 

إنجــازات �ن
ــاون  ــدون ته ــن ب ٍر ولك ــرب ــٍر م ــازات بفخ نج ــذه الإ ــر له النظ
وذلــك عــن طريــق الحفــاظ عــى إيثارهــم وتفانيهــم اللتــان 

ــن. ي ــام للكثري ــدر إله ــا مص ــي أن تكون ينبغ

ــض  ــوادر التمري ــف ك ــم مختل ــم تكري ــل، ت ــة الحف ي نهاي
و�ن

واختيــار الممــرض المثــاىلي لهــذا العــام، كمــا تخلــل الحفــل 
ــن.  ــا عــى الفائزي ــع هداي ســحب قرعــة وتوزي
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International Nurses’ 

Week- 2017 
celebration

33

Under the patronage of its executive director, Dr. Maher Jamal 
Eddine, and in the presence of all directors and managers, Al 
Ahsa hospital organized its yearly celebration on the occasion 
of the International Nurses’ Week on May 10th and 11th 2017.
Dr. Jamal Eddine delivered a speech on the importance of the 
nursing profession as an essential partner in the development of 
the healthcare sector, and in the achievement of the sustainable 
development goals )SDG’s( at the local & international levels.
He also expressed his pride and most sincere appreciation for 

the dedication and professionalism of nurses across the hospital, 
and valued the hospital achievements in various fields, and asked 
the nurses to look at these achievements with pride but without 
complacency through maintaining their altruism and dedication, 
which definitely is a source of inspiration for many.

At the end of the ceremony, the best nurse of the year was honored 
as well other nursing cadres, gifts were distributed to nurses, 
and a raffle drawing was held on valuable items.
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»غّنام« 
عميداً لموظفى 

مستشفى الأحساء بعد 
خدمة استمرت 18 عاماً
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ورؤســاء  المــدراء  جميــع  بحضــور  الأحســاء  مستشــفى  كرّمــت 
ن مــن مختلــف  داريــة والأطبــاء والموظفــ�ي الأقســام الطبيــة والإ
الأقســام الأســتاذ عمــران غّنــام الموظــف الأقــدم لديهــا  لخدمتــه 
المستشــفى لمــا يقــارب 18 عامــاً ، حيــث واكــب نشــأتها منــذ البدايــة 
ي العــام 1999،  وعنــد 

بصفــة مســاعد إداري لمديرالمستشــفى �ن
ي العــام 2002 تســلم مســؤولية 

ة العمــل بالمستشــفى �ن مبــا�ش
ضافــة إىل مناصــب إداريــة أخــرى كان آخرهــا  يات بالإ قســم المشــرق

يات. ــرق ــم المش ي قس
ف �ن ــرش كم

وأّكــد المديرالتنفيــذي للمستشــفى الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، أن 
ي اعتادت المستشــفى 

هــذا التكريــم هــو مــن المناســبات القّيمــة الــ�ق
ي أداء عملهــم 

ن لهــا �ن ن والآخــر تقديــراً للمخلصــ�ي ن الحــ�ي تنظيمهــا بــ�ي
اً  ــرب ــم معت ــم وتفانيه ــم وإخالصه ــاً بعطائه اف ــم اعرق ــاء به والحتف
تكريمهــم واجــب وفــرض عــى إدارة المستشــفى، معلناً منح الأســتاذ 
« كونــه مــن أقــدم الأشــخاص الذيــن  ن غّنــام  لقــب »عميــد الموظفــ�ي
ــع  ــه الجمي ــهد ل ــاً ويش عام ــة عرش ــوال ثماني ــفى ط ــوا المستش خدم

بدماثــة الخلــق والكفــاءة والأمانــة والإجتهــاد.

ّ فيهــا عــن شــكره لرئيــس  كمــا قــّدم الأســتاذ غّنــام كلمــَة شــكٍر عــرب
دارة  مجلــس إدارة المستشــفى الأســتاذ عبــد المحســن العثمــان والإ
ــا  ــذه، كم ــم ه ــوة التكري ــى خط ــن ع ي ــع الحارصن ــة وجمي التنفيذي
عامــاً  ازه وفخــره بخدمــة المستشــفى طــوال ثمانيــة عرش ن عــن اعــرق ّ عرب
ف التعاطــي معهــم  متصلــة شــاكراً جميــع الزمــالء الذيــن كان لــه �ش

طــوال الســنوات المن�مــة.

جــودة  لرفــع  المستشــفى  إطــار خطــة  ي 
�ن التكريــم  هــذا  ي 

يــأ�ق
ن لديهــا مــن  ن العاملــ�ي خدماتهــا الطبيــة والداريــة مــن خــالل تحفــري
ــد المتواصــل للمحافظــة  ــن الجه ــد م ــم المزي ــات لتقدي ــة الفئ كاف
ــى  ــالل أع ي احت

ــتمراريتها �ن ــفى واس ــم بالمستش ــاء الدائ ــى الرتق ع
ــب. المرات

تقديــم  تــم  الحفــل  نهايــة  ي 
و�ز

والتقــاط  للمكــرّم  تــذكاري  درٍع 
ــي  ــم دع ــه ث ــة مع الصورالتذكاري
الجميــع إل تنــاول طعــام الغداء.
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مبناسبة ميض أكرث من عرشة أعوام عىل خدمتهم املتصلة، كرم مستشــفى 
الأحســاء ثالثــون من منسوبيه العاملني يف حفل حرضه جميــع مديــري 
أســهم  ن يرق إدارات المستشــفى والأطبــاء وعــدد كبــري مــن الموظفــ�ي

ــن. ــور ماهــر جمــال الدي ــر التنفيــذي الدكت المدي

اً إىل  ي بذلهــا المكرمــون، مشــري
 وأثنى المديــر التنفيــذي عــى الجهــود الــ�ق

ــد ولءهــم  ــة يؤكِّ ي خدمــة المستشــفى ســنوات ُمتصل
أن اســتمرارهم �ن

نجاز،  ــزه عــى الســتمرار والمزيــد مــن الإ تجاههــا وتوفــر بيئــة عمــل ُمحفَّ
ومتمنيًا أن يكون التكريم حافزاً لهم نحو امليض قدمًا يف تحقيق املزيد من 
اإلنجازات وتقديم الخدمات الصحيــة الآمنــة ذات الجــودة العاليــة التي 

تعكس رؤية المستشــفى وأهدافه االسرتاتيجية.

تكريــم  إن   « قائــالً  ن  المكرمــ�ي ن  الموظفــ�ي مخاطبــاً  حديثــه  ووجــه 
ي خدمــة المستشــفى هــو نهــج نحــرص عــى 

جهودكــم المســتمرة �ن
وة الحقيقيــة  يــة هــم الــرش اســتمراره ويعكــس قناعتنــا بــأن المــوارد البرش

تكريم 30 
ي المستشفى  من منسو�ب

بعد 10 سنوات من العطاء

عــى  والبنــاء  التطويــر  إىل  تتطلــع  منشــأة  لأي 
ة.« ن ــري ــاءات المتم ــى الكف ــاظ ع ــبات والحف المكتس

ــا  ــب إىل م ــكل مقتض ــذي بش ــر التنفي ــار المدي وأش
ن وزمالئهــم الذيــن  تحقــق بســواعد هــؤلء المكرمــ�ي
ــم  ي تقدي

ــهموا �ن ــالص ليس ــٍد وإخ ــٍد وك ــوا بجه عمل
أعــى مســتوى مــن الخدمــات التخصصيــة الطبيــة 
داريــة والفنيــة بالشــكل الــذي يليــق  والتمريضيــة والإ

بالمستشــفى والمــر�ن والمجتمــع.

ي نهايــة الحفــل كــرّم الدكتــور ماهــر جمــال 
و�ن

عــن  معربــاً  وهدايــا  بــدروٍع  ن  الموظفــ�ي الديــن 
ي ســبيل 

ي �ن
تمنياتــه لهــم بمزيــد مــن العطــاء والتفــا�ن

ي بيئــة آمنــة.
خدمــة المــر�ن والعمــالء �ن
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In a ceremony attended by the heads of all 
administrative departments, physicians, many 
employees, and on top of all, the Executive Director, 
Dr. Maher Jamal Eddine, Al-Ahsa Hospital honored 
thirty of its staff members for having spent more 
than ten years in continuous service.

The Executive Director commended the efforts of 
the honorees stating that their service in the hospital 
for consecutive years proves their loyalty towards 
it and the availability of a working environment 
that motivates them to go on and bring back more 
achievements. He then hoped that this honoring 
ceremony encourages them to move forward with 
achieving greater accomplishments and providing 
safe and high quality healthcare services that reflect 
the hospital’s vision and its strategic objectives. 

“Honoring the ongoing efforts you exert to serve the 
hospital is an approach we are keen on sustaining, for it 
reflects our beliefs that human resources are the true wealth 
of any enterprise aspiring to develop, build on its gains, and 
maintain distinctive competencies,” said Dr. Maher Jamal 
Eddine addressing the honorees. 

The Executive Director also briefly mentioned what has 
been achieved by the honorees and their hardworking 
and devoted colleagues in providing the highest level of 
specialized medical, nursing, administrative, and technical 
services appropriate for the hospital, patients, and society. 

At the end of the ceremony, Dr. Maher Jamal Eddine 
presented the honorees with recognition plaques and gifts 
wishing them greater devotion and dedication in serving all 
patients and customers in a safe environment. 

 

Al-Ahsa Hospital Honors

Thirty Employees Who Have Spent 

More Than 10 Years in Continuous Service



ز ٢٠١٧ ة التم�ي مس�ي 38

ي ترســخ هــذا الــدور 
ي نــرش المعرفــة والثقافــة وترحيبهــا بالتفاقــات الــ�ق

إيمانــاً بالدورالأكاديمــي والعلمــي لجامعــة الملــك فيصــل �ن
ــدة  ــة رائ ــدور مستشــفى الأحســاء كمؤسســة طبي ــب وخدمــة المجتمــع، وترســيخاً ل ــم والتدري ي مجــال التعلي

ــادة �ن ــاً للري تحقيق
ي المجــال الصحــي، وانطالقــاً مــن إدراكهــا لأهميــة المســؤولية الجتماعيــة 

ة العلــم والتعلــم �ن ي دعــم مســري
بمحافظــة الأحســاء �ن

ــة  كلينيكي ــة الإ ــة الصيدل ــة كلي ــراً لحاج ــدة، ونظ ــة الأصع ــى كاف ــة ع ــة المجتمعي ي التنمي
ــاء �ن ــا البّن ــا ودوره ــى عاتقه ــاة ع الملق

ي 
ــان �ن ن يرغب ــ�ي ــث أن الطرف ــة، وحي ــة والعملي ــارات العلمي ــابهم المه كس ــالب لإ ــب الط ــوق لتدري ــفى مرم ــع مستش ــاون م للتع

مستشفى الأحساء أول مؤسسة خاصة توقع اتفاقية مماثلة:

كلينيكية بأقسام المستشفى اتفاقية لتدريب طالب كلية الصيدلة االإ

ي ســعياً للدراســات البحثيــة 
ي مجــال تدريــب الطــالب وتوفــري الدعــم الفــ�ن

كة بينهمــا لتحقيــق تعــاون مثمــر �ن إنجــاز أعمــال مشــرق
ن جامعــة الملــك فيصــل - كليــة الصيدلــة  والخدمــات الستشــارية مســتقبالً،  فقــد تــم بعــون هللا توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــا بــ�ي
ــة  ــز العوهــىي ومستشــفى الأحســاء ممثل ــد العزي ــن عب ــور محمــد ب ــر الجامعــة الأســتاذ الدكت ــًة بمعــاىلي مدي ــة - ممثل كلينيكي الإ
ن 3 صفــر مــن العــام  ي إدارة الجامعــة يــوم الثنــ�ي

ي قاعــة الجتماعــات �ن
بســعادة المديــر التنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن  �ن

الهجــرى 1439 الموافــق 23 أكتوبــر مــن العــام الميــالدي 2017 بحضــور أصحــاب الســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات والتطويــر 
وخدمــة المجتمــع الدكتــور عبــد الرحمــن بــن ســلطان العنقــري ووكيــل الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة الدكتــور إبراهيــم بــن عبــد 
اكــة المجتمعيــة الدكتــور مهنــا بــن عبــد هللا الدلمــي وعميــد كليــة الصيدلــة  ف عــى إدارة تطويــر الرش الرحمــن الحيــدر والمــرش
ن الصيدلــة الدكتــور يــا� ابراهيــم، كمــا حــ�ن توقيــع التفاقيــة  كلينيكيــة الدكتــور بندربــن عيــس الضبيــب ومنســق الممارســ�ي الإ
ــر  ــام ومدي ــور هشــام إم ي الدكت ــم الطــ�ب ــس الطاق ــون ورئي ــادي ع ــور ف ي الدكت ــر الطــ�ب ــب مستشــفى الأحســاء المدي ــن جان م
يــة الأســتاذ فيصــل الظاهــر ورئيســة قســم الصيدلــة  خدمــات المــر�ن الأســتاذ عبــد العزيــز الخالــدي ومستشــار المــوارد البرش

الدكتــورة ريهــام الباشــا.
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ــل  ــك فيص ــة المل ن جامع ــ�ي ــر ب ــاون المثم ــورة التع ــار إىل أن باك وأش
ومستشــفى الأحســاء قــد انطلقــت منــذ توقيــع عقــد التفــاق والتعــاون 
مــع كليــة الطــب بجامعــة الملــك فيصــل بتاريــخ 26-08-2015، مؤكــداً 
ــان  ــة لضم ــع إدارة الجامع ــد م ــداً بي ــتعمل ي ــفى س أن إدارة المستش
ي مجــال تدريــب الطــالب وتوفــري الدعــم 

تحقيــق تعــاون وثيــق �ن
ي والدراســات البحثيــة والخدمــات الستشــارية الرفيعــة المســتوى 

الفــ�ن
يــن يكونــوا مفخــرًة لنــا جميعــاً  ن ن متمري وذلــك لرفــد المجتمــع بخريجــ�ي

. وللوطــن الغــاىلي

كلينيكيــة  وبــدوره أوضــح ســعادة عميــد كليــة الصيدلــة الإ
ــة  ــذه التفاقي ــب أن ه ــس الضبي ــن عي ــدر ب ــور بن الدكت
ي إطــار خطــة جامعــة الملــك فيصــل لتوســيع 

ي �ن
تــأ�ق

ــم الجامعــي  ي التعلي
ــي والجــودة �ن ــاق التعــاون العلم آف

ممــا ســينعكس إيجابــاً عــى مخرجــات التعليــم والتعلــم 
ي ســخرت إمكانياتهــا 

الــذي تخطــط لــه الجامعــة والــ�ق
دارة الكليــة لتحقيــق هــذا الهــدف مضيفــاً أن  مشــكورًة لإ
ــك فيصــل  ــن جامعــة المل ــاً م ي إيمان

ــأ�ق ــة ت هــذه التفاقي
ــة  ــة والثقاف ــرش المعرف ي ن

ــي �ن ــي والعلم ــا الأكاديم بدوره
ــاً  ــدور تحقيق ــذا ال ــخ ه ي ترس

ــ�ق ــات ال ــا بالتفاق وترحيبه
ــع. ــة المجتم ــم وخدم ــال التعلي ي مج

ــادة �ن للري

ــذي لمستشــفى الأحســاء  ــى ســعادة المديرالتنفي ــا ألق كم
از  ن ــرق ــا باع ــار فيه ــة أش ــن كلم ــال الدي ــر جم ــور ماه الدكت
ــع  ــاون م ــاق تع ــع اتف ــاء بتوقي ــفى الأحس ــر مستش وفخ
جامعــة الملــك فيصــل هــذا الــ�ح العلمــي المرمــوق، 
بالخطــة  العوهــىي  محمــد  الدكتــور  لمعــاىلي  وبــارك 
اتيجية للجامعــة 2016-2020، وكذلــك حصــول  الســرق
ــن  ــدوىلي م اف ال ــرق ــى الع ــة ع كلينيكي ــة الإ ــة الصيدل كلي
، والعتمــاد  مجلــس العتمــاد للتعليــم الصيــدىلي الأمريــ�ي
الــدوىلي مــن المجلــس الكنــدي لعتمــاد برامــج الصيدلــة 
واللــذان همــا تتويــج لعمــل تراكمــي داخــل الكليــة والــذي 

ــي. ــتوى العالم ــول للمس ــىن إىل الوص أف

وقــد أكــد معــاىلي مديــر الجامعــة الأســتاذ الدكتــور محمــد بــن 
ــذه  ــل ه ــد مث ــة عق ــى أهمي ــاء ع ــالل اللق ــىي خ ــز العوه ــد العزي عب
التفاقيــات مــع مستشــفى الأحســاء الــذي يعــد أحــد الــ�وح الطبيــة 
اىل تدريــب  ي تهــدف اساســاً 

ي محافظــة الأحســاء والــ�ق
ة �ن ن المتمــري

ــاً  ــتقبىي ومثني ــم المس ــة لعمله ــارات الالزم ــابهم المه ــالب وإكس الط
ن الجامعــة و مستشــفى الأحســاء  ــ�ي ــب ب ي هــذا الجان

عــى التعــاون �ن
ومؤكــداً أنــه سيســاهم بفتــح مجــالت جديــدة لخدمــة المجتمــع مــن 
، ولتحقيــق التعــاون المثمــر والريــادة �ن مجــال التعليــم  ن قبــل الطرفــ�ي

ــب.  ــم والتدري والتعل
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and on the part of Al-Ahsa Hospital by Medical Director, 
Dr. Fadi Aoun, Chief of Medical Staff, Dr. Hisham Imam, 
Patient Services Director, Mr. Abdulaziz al-Khalidi, Human 
Resources Consultant, Mr. Faisal Al-Dhaher, and Head of 
Pharmacy Department, Dr. Reham Al-Basha. 

During the meeting, HE Dr. Mohammad Al-Oahli, the 
President of the University, stressed the importance 
of concluding such agreements with one of most 
outstanding medical institutions in Al-Ahsa province, Al-
Ahsa Hospital, which aims primarily at training students 
and providing them with the necessary skills for their 
future work. He also commended the cooperation 
between the University and the Hospital assuring that it 
will create new opportunities for both parties to serve 
their community, achieve a fruitful collaboration, and 
become leading institutions in the fields of education, 
teaching, and training. 

In turn, the Dean of the College of Clinical Pharmacy, 
Dr. Bander E. Dubiab, explained that this agreement 
is part of King Faisal University’s plan to broaden 
scientific cooperation and uphold the quality of higher 

education offered affecting positively the teaching and 
learning outcomes KFU aims to achieve. He also thanked the 
University for empowering the administration of the COCP to 
help reach this goal and added that this agreement is a result 
of KFU’s belief in the importance of its academic and scientific 
role in spreading knowledge and culture and its continuous 
encouragement of holding agreements that strengthen this 
role and help the University become a pioneer in the fields of 
teaching and community service.

Dr. Maher Jamal Eddine, Executive Director of Al-Ahsa 
Hospital, mentioned that the Hospital is proud of having 
signed a memorandum of agreement with a prestigious 
and distinguished educational institution such as King Faisal 
University. He also congratulated HE Dr. Mohammad Al-Oahli 
for the University’s 20162020- strategic plan and the COCP 
for receiving international recognition from the Board of 
Accreditation for American Pharmaceutical Education as well 
as the international accreditation of the Canadian Board for 
Accreditation of Pharmacy Programs.

Dr. Maher Jamal Eddine further noted that the first fruitful 
cooperation between King Faisal University and Al-Ahsa 
Hospital was achieved on 262015-08- when a memorandum 
of agreement and cooperation was signed with the Faculty of 
Medicine at King Faisal University. 

He also assured that the Hospital will work hand in hand with 
the University administration to ensure close cooperation in 
the field of student training as well as in research studies, high-
level advisory services, and the provision of technical support 
in order to supply the society with distinguished graduates 
who will make us and the Kingdom proud of them.

He also assured that the Hospital will work hand in hand with 
the University administration to ensure close cooperation in 
the field of student training as well as in research studies, high-
level advisory services, and the provision of technical support 
in order to supply the society with distinguished graduates 
who will make us and the Kingdom proud of them.
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Bearing in mind King Faisal University’s academic and 
scientific role in spreading knowledge and culture, and 
encouraging agreements that strengthen this role and help 
the University become a pioneer in the fields of education, 
training, and community service,

Emphasizing the role of Al-Ahsa Hospital as a leading 
medical institution in Al-Ahsa  province due to its 
continuous support of learning and education process 
in the healthcare field, and taking into consideration the 
importance of Al-Ahsa Hospital’s social responsibility and 
constructive role in developing the community at all levels,

Recognizing the College of Clinical Pharmacy’s need to 
cooperate with a prestigious hospital in order to train its 
students and help them acquire scientific and practical 
skills, and noting that both parties wish to work together 
to accomplish a fruitful cooperation in regard to the 
training of students and providing technical support for 

Al-Ahsa Hospital

the First Private Hospital in Al Ahsa 
region to Sign a Memorandum 
of Understanding with King 
Faisal University to Train its COCP 
Students

future research studies and advisory services,

A memorandum of cooperation was signed, with the help 
of Allah, at the University’s administration on Monday 3 
Safar, 1439 )October 23rd, 2017( between the College of 
Clinical Pharmacy at King Faisal University, represented by 
the University’s President, HE Dr. Mohammad bin Abdulaziz 
bin Mohammad Al-Oahli, and Al-Ahsa Hospital, represented 
by its Executive Director, Dr. Maher Jamal Eddine. 

The event was attended, on behalf of the University, by Their 
Excellencies the Vice President for Studies, Development 
and Community Service, Dr. Abdulrahman bin Sultan Al 
Anqari, Vice President for Academic Affairs, Dr. Ibrahim 
bin Abdulrahman Al Haidar, Supervisor of Development 
of Community Engagement, Dr. Mohana bin Abdullah 
Aldulami, Dean of the College of the College of Clinical 
Pharmacy, Dr. Bander E. Dubiab, and Coordinator of the 
Department of Pharmacy Practice, Dr. Yasir A. Ibrahim, 
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اكة يجمع  عقد اتفاق �ش

مستشفى االأحساء 
بإدارة الصحة العامة

وتضمنــت التفاقيــة دعــم مستشــفى الأحســاء لأنشــطة وبرامــج قســم مكافحــة 
ي مجــال مكافحــة 

ي �ن العــدوى، مــن خــالل تدريــب وتأهيــل الــكادر الطــ�ب
ــة الخاصــة  ــة والتوعوي امــج التثقيفي العــدوى، ودعــم مستشــفى الأحســاء للرب
ي تقــام مــن 

ي الــورش والمؤتمــرات والمعــارض الصحيــة الــ�ق
بمكافحــة العــدوى �ن

. ن ــ�ي كال الطرف

ي  ي برامجهــا التدريبيــة عــدد )800( متــدرب مــن منســو�ب
وتســتهدف التفاقيــة �ن

يــن  ن وعمــال نظافــة وبمعــدل عرش ن وإداريــ�ي الرعايــة الصحيــة الأوليــة مــن فنيــ�ي
ي مجــال مكافحــة 

دورة ، لتكــون بذلــك قــد أكملــت تدريــب جميــع منســوبيها �ن
العــدوى.

التســهيالت  مــن  عــدداً  المستشــفى  قــدم  التفاقيــة  بنــود  خــالل  ومــن 
ي مديريــة الشــؤون الصحيــة وأ�هــم، واتفــق الطرفــان  والتخفيضــات لمنســو�ب
ي كافــة المجــالت الصحيــة لتشــمل كل مــا 

اكــة بينهمــا �ن عــى توســعة مظلــة الرش
ي جميــع مجــالت الرعايــة الصحيــة 

مــن شــأنه تعزيــز وتقويــة النظــام الصحــي �ن
ة النظــام الصحــي ويعــود بالنفــع والفائــدة  الأوليــة، ممــا يدفــع قدمــاً بمســري

ي محافظــة الأحســاء.
ي وأفــراد المجتمــع �ن

عــى جميــع مواطــ�ن

 حــ�ن توقيــع التفاقيــة هشــام عبــدهللا بــودي مديــر إدارة العالقــات العامــة، 
والدكتــور ماجــد عبــد هللا الشــقاقيق منســق الخدمــات الطبيــة، وعبــد العزيــز 
الخالــدي مديــر خدمــات المــر�ن مــن جانــب مستشــفى الأحســاء، والدكتــور 
أبوبكــر محمــد تــوم رئيــس قســم مكافحــة العــدوى بالصحــة العامــة و عمــر 
ــق  ــة ومنس ــؤون الصحي ــة الش ــة الصحيــة بمديري ــري مديــر إدارة التوعي البش
التوعيــة الصحيــة بمديريــة الشــؤون الصحيــة بالأحســاء مــن جانــب إدارة 

الصحــة العامــة.

وقــع مستشــفى الأحســاء، ممثــالً بالرئيــس التنفيــذي 
اكــة  الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، عقــد اتفــاق و�ش
الشــؤوِن  بمديريــة  العامــة  الصحــة  إدارة  مــع 
بمســاعد  ممثلــة  الأحســاء،  بمحافظــة  الصحيــِة 
مديــر الشــؤون الصحيــة للصحــة العامــة الصيــدىلي 

ــلطان ــد الس ــن محم ــد ب ولي
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اكــة  وقعــت مستشــفى الأحســاء مــع غرفــة الأحســاء اتفاقيــة للرش
، وتضمنــت التفاقيــة تنفيــذ مجموعــة  ي ي مجــال التدريــب الطــ�ب

�ن
ي 

مــن الربامــج التدريبيــة الطبيــة والتطويريــة، ومنهــا دبلومــات �ن
ضافــة إىل  ، بالإ ن ي التأمــ�ي

إدارة جــودة المستشــفيات، ودبلومــات �ن
هــا مــن الدبلومــات  ي الســكرتارية الطبيــة وغري

تنفيــذ دبلومــات �ن
. ي ي المجــال الطــ�ب

والــدورات التطويريــة �ن

ي تطويــر الخدمــات 
ن �ن وجــاء توقيــع التفاقيــة رغبــة مــن الطرفــ�ي

ك  ي المجتمــع الســعودي، وبهــدف التعــاون المشــرق
الطبيــة �ن

داري  ــر الإ ي والتطوي ــ�ب ــب الط ــال التدري ي مج
ــع �ن ــادل المناف وتب

ــع. ــة المجتم لخدم

ي  ي مجال التدريب الط�ب
اكة �ز اتفاقية لل�ث

تجمع مستشفى االأحساء 
ب” غرفتها”
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ــز  ــز جون ــذي لمرك ــس التنفي ، الرئي ي
ــ�ق ــال ريغامون ــرب د. داني أع

، عــن �وره بمــا شــاهده مــن  ن أرامكــو هيلــث كــري هوبكــرن
عــن  عــرب  حيــث  الأحســاء،  لمستشــفى  تطويريــة  خطــوات 
ات العاليــة  ن مكانيــات المتقدمــة والتجهــري إعجابــه بالخدمــات والإ
اً أن  المستشــفى متطــورة مــن الناحيــة التقنيــة  المســتوى، معتــرب
ــدم  ي تق

ــ�ق ــة ال داري ــة والإ ــا الطبي اته ــا وخرب ي كفاءاته
ة �ن ن ــري ومتم

ــة. ــة الصحي ــاً للرعاي ــاً مختلف مفهوم

جــاء ذلــك خــالل زيــارة قــام بهــا وفــد مــن المركــز للمستشــفى 
ي اســتقبالهم المديــر التنفيذي للمستشــفى، الدكتور 

حيــث كان �ن
داريــة كافــة. ماهــر جمــال الديــن، ومــدراء الأقســام الطبيــة والإ

ي 
وقــدم المديــر التنفيــذي عرضــاً تعريفيــاً بالخدمــات الــ�ق

، وعــرَف بأقســام  تقدمهــا مستشــفى الأحســاء للمجتمــع المحــىي
ة  َح آليــة عملهــا وعــرَض خطــط التطويــر القصــري المستشــفى و�ش
ــاظ  ــدف الحف ــفى به ــا المستش ي تنتهجه

ــ�ق ــل ال ــة الأج والطويل
ن مــن الخدمــات عــرب اعتمــاد  عــى تقديــم مســتوى متمــري
المعايــري الوطنيــة والعالميــة لتطويــر جــودة الخدمــات الصحيــة 

 . ــر�ن ــالمة الم ــز س وتعزي

عــى  ن  كــري الرق ورة  رصن عــى  الجانبــان  أكــد  الزيــارة  وخــالل 
ن أرامكــو هيلــث كــري  ن مركــز جونــز هوبكــرن اكــة المتبادلــة بــ�ي الرش
ي 

اكــة الــ�ق ومستشــفى الأحســاء وعــى كيفيــة تفعيلهــا، وهــى الرش
تعــود لأكــرش مــن خمســة عــرش عامــا، كمــا تــم تســليط الضــوء 
ــر  ن وتطوي ــ�ي ــن تحس ــاءة م ــة البن اك ــذه الرش ــه ه ــا تنتج ــى م ع
ن أرامكــو هيلــث كــري  لخدمــات مــر�ن مركــز جونــز هوبكــرن

ــاً. ــىي عموم ــع المح ــًة والمجتم خاص

 خالل زيارة لوفد من المركز 

 : » ز أرامكو هيلث ك�ي رئيس »جونز هوبك�ز

مستشفى االأحساء
 تقدم مفهوما مختلفا للرعاية الطبية 
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On September 20th, 2017, the administration of Al Ahsa Hospital 
received a high-level delegation from Johns Hopkins Aramco 
Healthcare )JHAH( headed by the center’s Chief Executive Officer, Dr. 
Daniele Rigamonti.  This delegation was welcomed by the hospital’s 
Executive Director, Dr. Maher Jamal Eddine, along with the heads of 
all medical and administrative departments. 

After having greeted the delegation, the Executive Director gave 
a presentation on the services provided by Al Ahsa Hospital to 
the local community, introduced the hospital departments, and 
explained their operational mechanisms. He then presented the 
short and long-term development plans undertaken by the hospital 
in order to maintain the excellent level of services provided, and that, 
through adopting national and international accreditation standards 
to improve the quality of healthcare services and promote patient 
safety. 

Afterwards, JHAH’s CEO and the delegation accompanying him 
engaged in a field visit to the hospital’s departments, during 
which they expressed their satisfaction with the developmental 
steps taken by Al Ahsa Hospital and their admiration regarding its 

services, advanced capacities, and high-
quality equipment. They also considered 
the hospital as technically well-developed 
and distinguished in its medical and 
administrative skills and expertise, which 
provide a different concept of healthcare. 

The visit was concluded with emphasizing 
the importance of the mutual partnership 
between JHAH and Al Ahsa Hospital, which 
has lasted for more than 15 years, and 
discussing ways to enhance it and make it 
more active, shedding light on what this 
constructive partnership has achieved in 
improving and developing particularly JHAH’s 
patient services, and the local community as 
a whole. 

Delegation from Johns Hopkins 
Aramco Healthcare Represented by CEO Visits Al Ahsa Hospital
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ــن  ــا�ش م ن الع ــ�ي ــوم الثن ي ي
ــل، �ن ــك فيص ــة المل ــب بجامع ــة الط ــم بكلي ت

الموافــق الخامــس مــن يونيــو للعــام  رمضــان للعــام الهجــرى 1438 
الميــالدي 2017، عقــد اجتمــاع متابعــة تدريــب طــالب كليــة الطــب بجامعــة 
ــى  اف ع �ش ــق الإ ن فري ــ�ي ــاء ب ــفى الأحس ن بمستش ــ�ي ــل للمتدرب ــك فيص المل
تدريــب الطــالب بالمستشــفى ممثــالً بالدكتــور ماهــر جمــال الديــن )المديــر 
ن  ( والدكتــور هشــام حســ�ي ي التنفيــذي( والدكتــور فــادي عــون )المديــر الطــ�ب
ن إدارة كليــة  ي ومنســق تدريــب الطــالب(، وبــ�ي إمــام )رئيــس الطاقــم الطــ�ب
ــب  ــم قط ــور حات ــًة بالأســتاذ الدكت ــة الملــك فيصــل ممثل الطــب بجامع
ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــل( والأس ــك فيص ــة المل ــب بجامع ــة الط ــد كلي )عمي
وز  ــري ــور ف ــل( والدكت ــك فيص ــة المل ــب بجامع ــة الط ــل كلي ــان )وكي الفرح

ــة(.  ــنة الريري ــق الس ــادان )منس كالي

وقــد بــدأ الجتمــاع بكلمــات ترحيبيــة مــن كل مــن ســيادة عميــد الكلية وســيادة 
ــد  ــاء. وق ــفى الحس ــالب بمستش ــب الط ــة تدري ــق متابع ــة لفري ــل الكلي وكي
ــل  ــاء الكام ــل الرض ــك فيص ــة المل ــب بجامع ــة الط ــىي إدارة كلي ــدى ممث أب
ــة  ــالب الكلي ــاه ط ــس عمــا يتلق ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــل الط مــن قب
ــى  اف ع �ش ــق الإ ــرب فري ــا ع ــاء، كم ــفى الأحس ي مستش

ن �ن ــري ــب متم ــن تدري م
تدريــب الطــالب بمستشــفى الأحســاء عــن رضائهــم عــن أداء طــالب الكليــة 
ن بمناقشــة ســبل تقويــة  أثنــاء تدربهــم بالمستشــفى. كمــا قــام كال الفريقــ�ي

ــا يعــود بالنفــع عــى المجتمــع. ــا بم ــة بينهم اك التعــاون والرش

ن   كمــا قامــت إدارة كليــة الطــب بتســليم شــهادات التقديرالخاصــة بالمدربــ�ي
ن  ن الريريــ�ي ن للدكتــور هشــام إمــام لتســليمها للســادة المدربــ�ي الريريــ�ي

بالمستشــفى نيابــًة عنهــم.

اجتماع متابعة تدريب
طالب كلية الطب بجامعة الملك فيصل 

A follow-up meeting between Al-Ahsa 
Hospital and the College of Medicine, King 
Faisal University on the college students’ 
training.

A follow-up meeting between Al-Ahsa Hospital and 
the College of Medicine, King Faisal University, on 
the college students’ training, was held  on Monday 
10th of Ramadan 1438 – 5th of June , 2017, at the 
college of Medicine, King Faisal University between 
Al-Ahsa Hospital supervisory Team consisting of 
Dr. Maher Jamal Eddine )Executive Director of Al-
Ahsa Hospital(, Dr. Fadi Aoun ) Medical Director of 
Al-Ahsa Hospital (, and Dr. Hisham Hussein Imam 
) Chief of Medical Staff of Al-Ahsa Hospital and 
Students Training Coordinator(, and the Leadership 
of the college of Medicine consisting of Prof. Dr. 
Hatem Qutub ) Dean of College of Medicine( , Prof. 
Dr. Mohamed Al-Farhan ) Vice Dean of the College 
of Medicine(, and Dr. Feroze Kaliyadan ) Clinical Year 
Coordinator(. 
The meeting started by welcoming everyone to the 
meeting and thanking the attendees for coming by 
the Dean and the vice Dean of the College.
A general feedback about the Training which 
the Students are getting at Al Ahsa Hospital was 
discussed and showed a very positive impression 
both from the Students and The College Staff. 
Al Ahsa Hospital Team also expressed a positive 
impression about the Students and their commitment 
to the set training. Both teams discussed ways 
of strengthening the existing cooperation and 
partnership between them and the community they 
serve. 
At the end of the meeting, the College Team handed 
the certificates of appreciation to the Hospital Clinical 
Instructors to Dr. Hisham Imam, and delegated him 
to distribute them on their behalf.
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شــهد الجتمــاع الــذي جمــع قيــادات مكتــب التأمينــات الجتماعيــة 
ســبل  مناقشــة  الأحســاء،  مستشــفى  إدارة  مــع  الأحســاء  بمحافظــة 
ي مــن شــأنها تفعيــل وزيادة 

، وطــرح الخيــارات الــ�ق ن ن الجهتــ�ي التعــاون بــ�ي
ي 

ن �ن ن الجهتــ�ي التعــاون وتبــادل المعلومــات والتجــارب والزيــارات بــ�ي
مجــال التأمينــات الجتماعيــة بمــا ينعكــس ايجابــاً عــى تطويــر  الخدمــات 
والإجــراءات والآليــات المتبعــة لديهــا  وبالتــاىلي الرتقــاء بعملهــا مــن خالل 

ــا. ــا والســتفادة منه ــادل التجــارب الناجحــة والطــالع عليه تب

ــة  ه وفــد مــن مكتــب  التأمينــات الجتماعي ــاول الجتمــاع الــذي حــ�ن تن
ي مقدمتهــم مديــر المكتــب، عــددا مــن التنظيمــات 

بمحافظــة الأحســاء، �ن
ــة الشــاملة  ــة الطبي ــة والعناي ــح الخاصــة بمنافــع الأخطــار المهني واللوائ

ن بإصابــة عمــل. للمصابــ�ي

مــن جانــب المستشــفى حــ�ن كل مــن المديــر التنفيــذي الدكتــور ماهــر 
ي الدكتــور فــادي عــون، ومديــر العالقــات  جمــال الديــن، والمديــر الطــ�ب

العامــة بالمستشــفى الســتاذ هشــام بــودي.

مستشفى الحساء 
ي االأحساء 

ومكتب التأمينات �ز
ك يبحثان سبل التعاون المش�ت



ز ٢٠١٧ ة التم�ي مس�ي 48

ي 
ق الأوســط بتاريــخ 5 و6 مــن شــهر ديســمرب عرضــاً مفصــالً �ن نر الــرش كــة ســري قدمــت �ش

ن  ن العاملــ�ي ــاء ورؤســاء الأقســام والموظفــ�ي ن والأطب داريــ�ي مستشــفى الأحســاء لجميــع الإ
ــة  ــق فعالي ي تحقي

ــة �ن ــات الصحي ــة المعلوم ــرض دور تقني ــذا الع ــمل ه ــث ش ــا، حي فيه
، كمــا عرضــت أيضــاً كيفيــة تحقيــق  ي

و�ن لكــرق ي الإ و�عــة وســهولة اســتخدام الســجل الطــ�ب
ن الكفــاءات التشــغيلية والماليــة. امــن مــع تحســ�ي ن نوعيــة أفضــل مــن الرعايــة الصحيــة بالرق

ــة خــالل  ــدورات والعــروض والأنشــطة التفاعلي ــم عقــد مجموعــة متنوعــة مــن ال وقــد ت
، حيــث تمكــن الحضــور مــن المشــاركة الفعالــة وإبــداء الــرأي بنــاًء  ن هذيــن اليومــ�ي
ون  نر الذيــن يعتــرب كــة ســري كلينيكيــة لفريــق �ش اتهــم الطويلــة وممارســاتهم المهنيــة الإ لخرب

. ي
و�ن ــرق لك ي الإ ــة المستشــفيات والســجل الطــ�ب ي مجــال أنظم

ــرواد �ن ــن ال م

ــيؤدي إىل  ــفى س ــام المستش ــع أقس ي جمي
نر �ن ــري ــول س ــق حل ــه أن تطبي ــك في ــا لش ومم

ي 
ي مجــال رعايــة المــر�ن وتطويــر الطــرق الــ�ق

تحســينات ملموســة ونتائــج قابلــة للقيــاس �ن
ي تتخطــى توقعاتهــم عــرب اعتمــاد 

يوفــر بهــا المستشــفى أفضــل الخدمــات الصحيــة الــ�ق
ة  ن المعايــري الوطنيــة والعالميــة، وتنظيــم الخدمــات، وتقديــم الخدمــات الصحيــة المتمــري

العاليــة الجــودة والمأمونــة ذات التكلفــة الفعالــة.

ــة  ــن إىل أهمي ــال الدي ــور ماهــر جم ــذي لمستشــفى الأحســاء الدكت ــر التنفي وأشــار المدي
ي مستشــفى الأحســاء نؤمــن 

كــة مــن خــالل قولــه : » أننــا �ن اكــة الفعليــة مــع هــذه الرش الرش
ــة  ــدف حقيق ــذا اله ــل ه ــى جع ــل ع ــوف نعم نر وس ــري ــة س ك ــع �ش ــة م ــة الفعلي اك بالرش
ن المنهجــي لجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وتعزيــز صحــة  واقعــة وكذلــك عــى التحســ�ي

المجتمــع.«

ق االأوسط  نر« ال�ث »س�ي
ي مستشفى الأحساء

قدمت عرضاً خاصاً بتقنية المعلومات الصحية �ن
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On December 5 and 6, Cerner Middle East engaged with Al Ahsa Hospital staff to 
demonstrate the power of a Fast, Easy, and Smart Electronic Health Record. The company 
demonstrated how better quality of care can be achieved, while improving operational 
and financial efficiencies.  

During the two days a variety of sessions, demonstrations and interactive activities 
were held, and all participants had the opportunity to share best practice with Cerner’s 
professionals who are champions of Heath Information Technology and EMR Systems.

The application of Cerner solutions in all hospital departments will show measurable 
improvements to patient care, develop the ways Al Ahsa hospital offer patients a superior 
experience to exceed their expectations and meet the latest national and international 
standards, regulate services, and provide high quality healthcare services in a cost effective 
manner.

Dr. Maher Jamal Eddine, Executive Director of Al-Ahsa Hospital, mentioned that “we at Al 
Ahsa hospital have envisioned our future with Cerner and will now work together to make 
it a reality, and to contribute to the systemic improvement of healthcare delivery and the 
health of our community.”

Cerner Middle East 
demonstrations 

“on health information technology” took place at  
Al Ahsa hospital on December 5th and 6th.
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حفل االفطار السنوي
فطــار الســنوي  كعادتهــا الســنوية، نظمــت إدارة مستشــفى الأحســاء، حفــل الإ
ــوف  ــن ضي ــف م ــور لفي ــال، بحض كونتننت ــاء انرق ــدق الأحس ــك بفن ــنة 2017 وذل لس
ــاء،  ــة بالأحس ــؤون الصحي ــة الش ــن مديري ــادات م ــهم قي ــى رأس ــفى ، ع المستش
كات،  ــرش ن ببعــض ال ــ�ي ــار التنفيذي عــالم ومراســىي الصحــف، وكب وبعــض رجــال الإ

دارات بالمستشــفى ، ومــدراء الدوائــر الحكوميــة. ومــدراء الإ
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ي كل عــام، 
ــوم الوطــ�ن ــرى الي ي ذك

ــاد مستشــفى الأحســاء �ن ــا اعت كم
ــب  ــى قل ــة ع ــبة الغالي ــذه المناس ــال به ــفى بالحتف ــام المستش ق
ــت المداخــل وممــرات المستشــفى بالأعــالم  كل مواطــن, حيــث زيّن
ي تحمــل العبــارات والشــعارات الوطنيــة احتفــالً 

واللوحــات الــ�ق
, كمــا تــم زيــارة المــر�ن وتقديــم الهدايــا والــورود  ي

باليــوم الوطــ�ن
ــك  ــد المؤســس المل ــة عــى ي ــد المملك ــرى توحي ــال بذك لهــم احتف
ضافــة  عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود – طيــب هللا ثــراه ، بالإ
ــم  ــفى، وتنظي ــات المستش ــى خدم ــات %50 ع ــم خصوم إىل تقدي
ــع  ــفى م ي المستش ــو�ب ــا منس ــارك فيه ي ش

ــ�ق ــات ال ــن الفعالي ــدد م ع
ــة. ــرى الغالي ــذه الذك ــال به ي الحتف

ــر�ن �ن الم

مستشفى االأحساء 
ي 

يحتفل باليوم الوط�ن
بهدايا وفعاليات للمر�ن 
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ي 
نجــح مستشــفى الأحســاء بالتعــاون مــع فريــق الدفــاع المــد�ن

ــاء،  كــة الكهرب طــة والمــرور و�ش ومشــاركة فــرق مــن قســم الرش
ي تنفيــذ 

وعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة، �ن
ــام  ــد أقس ي أح

ــق �ن ــوب حري ــد نش ــالء بع ــة لالإخ ــة فرضي تجرب
المستشــفى .

ــق  ــتدعاء فري ــم اس ــة ت ــة الفرضي ــل التجرب ــالل مراح ــن خ وم
ي عــرب التصــال بــه عــى الرقــم 998، حيــث وصل 

الدفــاع المــد�ن
ــام  ــع قي ــاً م ــا�ي تزامن ــت قي ي وق

ــع �ن ــق إىل الموق ــذا الفري ه
طفــاء والإخــالء الخــاص بمستشــفى الأحســاء بعمليــات  فريــق الإ
ي القســم، الــذي أجريــت 

ن �ن ن والعاملــ�ي إخــالء للمــر�ن المنومــ�ي
ــم إصطحابهــم إىل نقــاط تجمــع  ــة، حيــث ت ــه هــذه التجرب في

محــددة مســبقاً.

ي 
اصز إخالء ناجح بعد تجربة حريق اف�ت

ي أحد أقسام المستشفى 
�ز
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ــاد  ّ الإخم ي
ــ�ق ــه عملي ــد وصول ي عن

ــد�ن ــاع الم ــق الدف ــز فري ــد أنج وق
ن بالتعــاون  والإخــالء عــى أكمــل وجــه، كمــا أســعف جميــع المصابــ�ي

ــر الســعودي. ــق الهــالل الأحم ــع فري م

الدكتــور  الأحســاء،  لمستشــفى  التنفيــذي  المديــر  أكــد  وحيــث 
ماهــر جمــال الديــن، أن التجربــة قــد تمــت بنجــاح، وعقــد المديــر 
ــات  ي والجه

ــد�ن ــاع الم ــق الدف ــؤوىلي فري ــع مس ــاً م ــذي اجتماع التنفي
ــر  ــة ســعياً لتطوي ــات وســلبيات هــذه التجرب ــة لبحــث إيجابي المعني

ــتقبل. ي المس
ــرى �ن ــارب أخ ــة تج أداء أي
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 نظــم قســم مكافحــة العــدوى بمستشــفى الأحســاء بالتعــاون 
مــع مديريــة الشــؤون الصحيــة لمكافحــة العــدوى بمنطقــة 
مقاومــة  و  العــدوى  لمكافحــة  العالمــي  الأســبوع  الأحســاء 
ات  المحــارصن قاعــة  ي 

�ن انُعقــد  الــذي  الحيويــة   المضــادات 
ي البهــو الرئيــسي للمستشــفى و ذلــك بتاريــخ 19 و 

الموجــودة �ن
20 مــن شــهر نوفمــرب 2017. 

و قــد تضمنــت هــذه الفعاليــة العديــد مــن الفقــرات الهادفــة 
ضافــة إىل  ن بالإ ن و غــري الصحيــ�ي ن الصحيــ�ي لتوعيــة العاملــ�ي

ــة. ائح ــع �ش ــىي بجمي ــع المح المجتم
افتتحــت هــذه الفعاليــة  بكلمــة مــن المديــر التنفيــذي الدكتــور 
ــذي  ــري ال ــدور الكب ــا عــن ال ــوه فيه ي ن

ــ�ق ــن ال ماهــر جمــال الدي
تقــوم بــه أقســام مكافحــة العــدوى لرفــع مســتوى الخدمــات 
نامــج  دارة كجــزء داعــم لرب بالمنشــآت الصحيــة وأشــار إىل دور الإ
ك  ي كلمتــه إىل التعــاون المشــرق

مكافحــة العــدوى كمــا نــوه �ن
ــر�ن  ــالمة الم ــى س ــاظ ع ــادف إىل الحف ــة اله ــع وزارة الصح م
ــون  ــة لتك ــات المقدم ــودة الخدم ن ج ــ�ي ــة الأوىل وتحس ي المرتب

�ن
بأعــى مســتوياتها.

الشــؤون  بمديريــة  العــدوى  كمــا تطرقــت رئيســة مكافحــة 
الصحيــة بمحافظــة الأحســاء الدكتــورة  حنــان الشــيخ إىل أهميــه 
مكافحــة العــدوى ومكافحــة المايكروبــات وشــددت عــى أهميــة 
ي الحفــاظ عــى 

تعقيــم الأيــدي لمــا لــه مــن دور مهــم وفعــال �ن
. ســالمة المــر�ن

ي مستشــفى الأحســاء الضــوء 
  و ســلط مديــر إدارة الجــودة �ن

ن برنامــج مكافحــة العــدوى وبرامــج  عــى العمليــة التكامليــة بــ�ي
ن  الجــودة و الحفــاظ عــى ســالمة المــر�ن والحــد مــن  تحســ�ي

ــات. مســتوى الوفي
ــج  ــق برنام ــة تطبي ــل أهمي ــع مث ــدة مواضي ــاول ع ــم تن ــد ت وق
مكافحــة العــدوى للتقليــل مــن المخاطــر الماليــة عــى المنشــآت 
مطعــوم  أخــذ  وأهميــة  ة،  مبــا�ش غــري  بصــورة  الصحيــة 
ــد  ــة والح ــادات الحيوي ــة المض ــمي، و مقاوم ــزا الموس نفلون الإ

 الأسبوع العالمي 

لمكافحة العدوى والمضادات الحيوية

مكافحة العدوى مسؤولية الجميع

ضافــة إىل الأخطــار الناجمــة عــن تعــرض  ر، بالإ مــن اســتخدامها غــري المــرب
صابــة بــالأدوات أو المعــدات الطبيــة  ن  لالإ ن الصحيــ�ي ن والعاملــ�ي الممارســي�ي
ي نقــل الأمــراض المعديــة.

الحــادة والملوثــة ومــا يعــود عليهــا مــن مخاطــر �ن
وأشــار الأســتاذ محمــد بطاينــة رئيــس قســم مكافحــة العــدوى بــأن الفعالية 
تعتــرب تعزيــزاً للمعــ�ن الحقيقــى لعبــارة »مكافحــة العــدوى مســؤولية 
الجميع«،حيــث شــاركت جميــع أقســام المستشــفى الطبيــة وغــري الطبيــة 
ي هــذه الفعاليــة مــن خــالل عــرض اللوحــات التعليميــة والوســائل المرئيــة 

�ن
ضافــة إىل عمــل أركان توعويــة تهــدف إىل تقديــم التثقيــف الصحــي  بالإ
ــكل  ــىي بش ــع المح ــاص وإىل المجتم ــكل خ ــة بش ــة الصحي ــي الرعاي لمقدم

عــام.
ــار  ــة مستشــفى الأحســاء لتكــون الخي ــرب هــذا النشــاط تجســيداً لرؤي ويعت
المفضــل للمــر�ن وجميــع مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بالمنطقــة، 
ــون مستشــفى الأحســاء   ــا لتك ــث ترجمــت إدارة المستشــفى هــذه الرؤي حي
ن مســتوى  مــن المستشــفيات الرائــدة بمــا يخــص ســالمة المــر�ن و تحســ�ي
ي أقــل مــن عــام  

الرعايــة الصحيــة وقــد تجســد هــذا مــن خــالل  حصولهــا �ن
ي نوفمــرب 2016, والحصــول 

كة �ن عــى تجديــد اعتمــاد اللجنــة الدوليــة المشــرق
ي 

ات التابعــة للكليــة الأمريكيــة لعلــم الأمــراض �ن عــى اعتمــاد المختــرب
ي  للمــرة الأوىل عــن طريــق 

نوفمــرب 2016, والحصــول عــى العتمــاد الوطــ�ن
ي 

ــة �ن ــآت الصحي ــاد المنش ــعودي لعتم ــز الس ــاد المرك ــى اعتم ــا ع حصوله
ــو 2017.   يوني

Infection Prevention and control department in Al Ahsa hospital 
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Infection Prevention and control department in Al Ahsa 
hospital  in collaboration with the Directorate of Health 
affairs for Infection Control in Al Ahsa region organized 
the International Week for Infection Control and Antibiotic 
Resistance conducted in the hospital lecture hall and the 
main lobby on 1920- November 2017.

The event included many activities which aimed to raise 
awareness for the healthcare and non-healthcare workers 
along with the local community.

The event started with a short speech from the hospital 
Executive Director Dr. Maher Jamaleddine in which 
he mentioned the great role that infection control 
departments carry in improving the quality of healthcare 
services, and point out the leadership role in supporting 
the infection control program, as well as the collaboration 
with Ministry of Health which aims to improve the quality 
of healthcare services to the highest standards and to save 
patients’ lives. 

The head of infection control in the Directorate of Health 
Affairs of Alahsa Region Dr. Hanan Al Shiekh presented a 
lecture highlighting the importance of infection prevention 
& control by stressing on the importance of hand hygiene 
and its vital role in maintaining patient safety.

The Director of Quality Management in Al Ahsa hospital 
tackled the integrative process between the infection 
control program and quality improvement programs in 
maintaining patient safety and improving quality of care.

Several other topics have been addressed, such as the 

Infection Prevention & 
Antibiotic Resistance International Week; 
”Infection Control Everybody’s
Responsibility”

importance of implementation of the infection control 
program to reduce the financial risks in health care 
facilities indirectly, the importance of taking the seasonal 
flu vaccine, antibiotic resistance and reducing its improper 
use, as well as the risk associated with contaminated 
needle stick injuries that lead to the transmission of blood 
born infectious diseases.

The head of infection control department Mr. Mohamad 
Bataineh highlighted that the participation of all hospital 
departments and units from medical and non-medical 
specialties is reflecting the true meaning of the term 
“Infection Control is everybody’s responsibility” through 
the presentation of visual and interactive educational 
activities in addition to in-house booth awareness which 
aimed to provide health education to healthcare workers 
in particular and to the community in general.

Such Activity consider a true translation to  Al Ahsa 
hospital vision to be the preferred choice for patients 
and all healthcare providers. The hospital management 
has translated this vision to be the leading hospital 
in the region for healthcare quality improvement and 
patient safety by maintaining international accreditation 
and achieving national accreditation. Within a year the 
hospital achieved three accreditations; November 2016, 
the Joint Commission Reaccreditation )JCI( as well as the 
accreditation of College of American Pathologists )CAP( 
was obtained for the first time, and on June 2017, the 
hospital achieve national accreditation “CBAHI”.
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ــاء  ــفى الأحس ــا مستش ي أطلقه
ــ�ق ــة ال ــهدت الحمل ش

ــدى  ــان الث ــر لرط ــص المبك ــة الفح ــة بأهمي للتوعي
ي 

إقبــالً مــن طالبــات مــدارس البنــات بالأحســاء الــال�أ
مــن  الوقايــة  كيفيــة  حــول  ات  لمحــارصن اســتمعن 
ــراً. ــد اكتشــافه مبك ــه عن المــرض ونســب الشــفاء من

وكان مستشــفى الأحســاء قــد أطلــق الحملــة بالتعــاون 
ــر  ــة المدي ــة زهــرة لرطــان الثــدي وبرعاي مــع جمعي
التنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، وشــارك 
ي الحملــة قســم التثقيــف الصحــي الــذي قــدم 

�ن
أعضــاؤه نصائــح علميــة وعمليــة حــول الفحــص 
ــارك  ــا ش ــدى، كم ــان الث ــن �ط ــف ع ــر للكش المبك
قســم التغذيــة بتقديــم نصائــح وقائيــة مــن المــرض 
ضافــة  مــن خــالل تنــاول الأطعمــة الصحيــة، بالإ
لقســم الطــب النفــسي الــذي قــدم نصائــح نفســية 

ــان. ــر�ن الرط ــع م ــل م للتعام

ن المستشفى وجمعية زهرة : بالتعاون ب�ي

إقبال من طالبات االأحساء 

عى حملة الفحص المبكر
ل�طان الثدى
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150 ألف زائر 
وز »أكسبو« العائىي  لمعرض الفري

برعاية مستشفى الأحساء

ــال  كونتنت ــدق الأنرق ــاحه فن ي س
ــم �ن ــذي أقي ، ال ــىي ــبو العائ وز أكس ــري ــرض الف ــدد زوار مع ــغ ع بل

بالأحســاء، أكــرش مــن 150 ألــف زائــر، كمــا تــم تســجيل 400 رقــم مــن الســيدات لإضافتهــن عــى 
ي تهــم المــرأة.

قائمــة الواتــس اب، وإرســال كل ماهــو جديــد لهــن فيمــا يتعلــق بالأمــور الــ�ق

ــال  ــور د. من ــهد حض ــذي ش ــرض ال ي المع
ي �ن ــ�ب ــي ط ــارك كراع ــاء ش ــفى الأحس ــر أن مستش  يذك

ــل  ــة والتجميل، لعم ــة الجلدي ــعد، أخصائي ــا س ــل، ود. راني ــة والتجمي ــارية الجلدي ــه، استش فالت
الــزوار، وتغطيتهــا  أمــام  للوجــه  بــن  والخــدود وجلســات »ديرمــا«  جلســات فيلر شــفايف 
ضافــة إىل تقديــم استشــارات طبية وتوزيــع الهدايــا والكشــوفات  عــى الســناب شــات، بالإ

. التجميــل  مركــز  المجانية وعــروض 
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وز تواجــد أكرش مــن 90 ركــن متنــوع ومختلف  شــهد معــرض عالــم الفــري
نجــاح المعــرض وجــذب الجمهــور، وضــم  ــدة لإ ــة جدي للظهــور بحل
بداعــات الأ� المنتجــة، وركــن  أركان مخصصــة للرســم الحــر، وأركان لإ
ــن  ــة م ــخة الثالث ــة للنس ــة نوعي ــكل إضاف ــذي ش ــة ال ــال اليدوي الأعم

المعــرض، وشــهد تفاعــل عــدد كبــري مــن الجمهــور.

ي الحــ�ي  فيمــا جــذب جنــاح مستشــفى الأحســاء- الراعــي الطــ�ب
ات  المــؤ�ش الكشــف وقيــاس  بأعمــال  للقيــام  الحضــور  للفعاليــة 

والهدايــا.. وشــورات«  »الرب واســتالم  الحيويــة، 

ي نســختها الخامســة، نظمتهــا 
وز« �ن يذكــر أن فعاليــة »عالــم الفــري

ي مدينــة الأمــري 
جمعيــة »زهــرة« لرطــان الثــدي، لمــدة أربعــة أيــام، �ن

عبــدهللا بــن جلــوي الرياضيــة بالأحســاء.

ــا  ــة منه ــات المتنوع ــن الأركان والفعالي ــد م ــرض العدي ــن المع وتضم

وز”  جناح مستشفى االأحساء يزين معرض ”الف�ي
و«االأعمال اليدوية” تجتذب الجمهور

ــن  ــارة ع ــو عب ــج« وه ــك«، »أرض الثل ــرب حظ ــب وج ــال والع »تع
ــة،  ــاء. وأركان الأ� المنتج ــرة بالأحس ــي لأول م ــي عالم ــرض مرح ع
وأركان الأطعمــة، وأركان الرعــاة، وشــاحنة الكشــف المبكــر عــن �طــان 

ــة. ــرات المتنوع ــن الأنشــطة والفق ــد م ــة إىل العدي ــدي، إضاف الث

وز« أنهــا تجمــع أركانــا عالميــة ومحليــة  ن فعاليــة »عالــم الفــري وتتمــري
ــة لدعــم  ــة والمحلي ــة إىل العــروض العالمي ضاف ــكان واحــد، بالإ ي م

�ن
ــة  ــالأ� المنتج ــدا أركان ل ــذا ع ــدي، ه ــان الث ــة �ط ــة مكافح جمعي

ــطة. ة والمتوس ــري ــآت الصغ ــم المنش ودع

ــكرها  ــن ش ــاد ع ــن الحم ــة نري ــة الفعالي ت منظم ــرب ــا ع ــن جانبه م
ــم  ــاء لجهوده ــفى الأحس ــم مستش ي الدائ ــ�ب ــك الط ي ــا للرش وامتنانه
ــام والمعــرض عــى وجــه الخصــوص.  ي الأحســاء بوجــه ع

ــة �ن الطبي
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ي المســتمر والتطويــر  توفــر مستشــفى الأحســاء برامــج متكاملــة للتعليــم الطــ�ب
اف الهيئــة الســعودية  ي معتمــدة مــن جمعيــة القلــب الســعودية و بــإ�ش

المهــ�ن
لالأطبــاء،  أســبوعية  ات  محــارصن تقــام  حيــث  الصحيــة،  للتخصصــات 
ي 

، ومختلــف الفئــات العاملــة �ن ن ن الصحيــ�ي ، والفنيــ�ي ن والصيادلــة، والممرضــ�ي
ــفى. المستش

ــم دورات  ــه، عــرب تقدي ــر موظفي ــم وتطوي نم مستشــفى الأحســاء بتعلي ــرق  يل
. ي

داريــة، والتطويــر المه�ن كلينيكيــة، والإ خاصــة بتنميــة القــدرات والمهــارات الإ

ن  ي المســتمر عــى تحفــري
ي والتطويــر المهــ�ن تســاعد برامــج التعليــم الطــ�ب

ــاً  ــس إيجابي ــا ينعك ــم مم ن مهاراته ــ�ي ــل، وتحس ن بالعم ــ�ي ــتمرارية الموظف اس
ــراء  ــفى بإج ــوم المستش ــا تق ــة كم ــة المقدم ــات الصحي ــودة الخدم ــى ج ع
ي أنجــزت عــن طريــق دراســة اســتقصائية 

امــج التدريبيــة الــ�ق تقييــم للرب
وتقييــم للمهــارات المكتســبة.

ي 
توفــر المستشــفى فــرص للتــدرب تعكــس حاجــات المستشــفى،  وتدعــم �ن

ن وتعــزز تطورهــم الوظيفــي.  نفــس الوقــت أداء الموظفــ�ي

ــة  ــاة الصــادرة عــن المستشــفى معتمــدة مــن جمعي إن شــهادات دعــم الحي
ــة الســعودية للتخصصــات  ــل الهيئ ــن قب ــا م ف به ــب الســعودية ومعــرق القل

ــة.                     الصحي

الرؤية:
ي تحديــد 

قيــة �ن ي المنطقــة الرش
أن نكــون رائديــن �ن

وتوفــري فــرص التعلــم مــدى الحيــاة لمتخصــىي 
ــة المــر�ن  ن رعاي ــن أجــل تحســ�ي ــة م ــة الصحي الرعاي

وصحــة المجتمــع.

الرسالة:
المالئمــة  التعلــم  فــرص  بتوفــري  مــون  ن ملرق نحــن 
الســهلة  العاليــة،  والجــودة  الأدلــة  عــى  القائمــة 
ي  تلــ�ب ي 

والــ�ق المقبولــة  التكلفــة  وذات  المنــال 
احتياجــات التعلــم مــدى الحيــاة لالأشــخاص وتحقــق 

مجتمعاتهــم. بنــاء  ي 
�ن وتســاهم  طموحاتهــم 

االأهداف:
ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــة م ــداف التالي ــد الأه   نعتم
ي والتطويــر  امــج التعليــم الطــ�ب مســتوى عــاٍل لرب

ي المســتمر:
المهــ�ن

ن الجودة. - استمرار تحس�ي

- نتائج تعلم قابلة للقياس.

ي وقائم عى الأدلة.
- تعليم فعال وأخال�ق

ي المستمر  مركز التعليم الط�ب

ي
والتطويرالمه�ز
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ي المستمر التالية: نقدم فرص التعليم الط�ب

 (ACLS) ي المتقدم نعاش القل�ب االإ
ــة  ــة الطارئ ــه إىل مجموعــة مــن الإجــراءات الطبي ــز ب ي المتقــدم يرم ــ�ب نعــاش القل الإ
المتخــذة مــن أجــل العــالج الفــوري لتوقــف القلــب والســكتة الدماغيــة و متالزمــة 
ــاة  ــ�ق تهــدد حي ــة ال هــا مــن حــالت الطــوارئ الطبي ــان التاجــى الحــادة وغري ي الرش
ــذه  ــذ ه ــة لتنفي ــارات الالزم ــة و المه ــالك المعرف ورة امت ــن رصن ــالً ع ــض، فض المري

ــة وحــذر شــديدين. الإجــراءات بدق

 (BLS) دعم الحياة االأساسي
ــعودية  ــة الس ي الهيئ

ــجيل �ن ــادة التس ــجيل أو إع ــياً للتس ــاً أساس ــدورة متطلب ــد ال تع
ــم  ــاعات تعلي ــع س ــع أرب ن بواق ــ�ي ن الصحي ــ�ي ــكل الممارس ــة ول ــات الصحي للتخصص
نعــاش  ي مســتمر، وتهــدف إىل توعيتهــم وتدريبهــم عــى كيفيــة القيــام بالإ طــ�ب
ي الــولدة، كمــا 

ي حالــة توقــف القلــب عنــد الكبــار والصغــار وحديــ�ش
ي الرئــوي �ن القلــ�ب

ــة. ــات الكهربائي ــاز الصدم ــتخدام جه ــة اس ــة كيفي ــرض ومناقش ــا ع ــم خالله يت

(HSC) برنامج منقذ القلب
ي تقديــم المســاعدات الأوليــة 

ن والثقــة �ن  يهــدف إىل تطويــر مهــارات المتدربــ�ي
الطارئــة بالوقــت المناســب ممــا يســمح بالحفــاظ عــى الحيــاة.

ساعات العمل:
ــن الســاعة  ــس م ــوم الخمي ــوم الســبت وحــ�ق ي ــن ي ــداًء م ــاً إبت ــز يومي ــح المرك يفت

ــ�اً. ــاعة 3:00 ع ــ�ق الس ــاً وح 7:00 صباح

لالستفسار والتسجيل :

ي 
ي المستمر والتطوير المه�ن مركز التعليم الط�ب

ي
و�ن يد اللكرق الرب

    cme.center@alahsahospital.com.sa 
هاتف: 0096613584000   مقسم 2220

جوال: 00966500598259
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Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
Advanced Cardiac Life Support )ACLS( refers to a 
set of clinical interventions for the urgent treatment 
of cardiac arrest, stroke, acute coronary syndrome 
and other life-threatening medical emergencies, as 
well as the knowledge and skills to deploy those 
interventions.

Basic Life Support (BLS)
The Basic Life Support )BLS( for Healthcare 
Providers Course is designed to provide a wide 
variety of healthcare professionals the ability to 
recognize several life-threatening emergencies, 
provide CPR, use an AED instrument, and relieve 
choking in a safe, timely and effective manner. 

Heartsaver Course (HSC)
This course, teaches participants critical skills and 
knowledge needed to respond to and manage an 
emergency in the first few minutes until emergency 
medical services )EMS( takes over. 

Hours of Operations:

The Center is open daily from Saturday through Thursday

from 7:00 a.m. to 3:00 p.m.

For more information and registration:

Continuing Medical Education and professional development Center

E-mail

cme.center@alahsahospital.com.sa 

Telephone no: +966 13 584 4000  Ext. 2220    Mobile: +966 50 059 8259 
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Introduction
Al Ahsa Hospital provides comprehensive 
Continuing Medical Education and Professional 
Development Programs in full compliance with the 
Saudi Heart Association and under the supervision 
of the Saudi Council for Health Specialties )SCFHS(, 
encompassing weekly Lectures to Physicians, 
Pharmacists, Nurses, Medical Technicians, and 
other hospital employees.

Al Ahsa hospital is committed to the education 
and development of its employees. We provide 
courses relevant to the clinical, administrative, and 
professional development skills. 

Our programs can help retain current employees, 
improve their skills and positively impact the quality 
of the provided healthcare services. After each 
training, the hospital assesses the effectiveness of 
the training programs through surveys and testing 
of skills.

We provide training opportunities that respond to 
the needs of the organization while enhancing job 
performance and furthering professional growth.

Our CPR certificates are attested by the Saudi 
Heart Association and recognized by the Saudi 
Commission for Health Specialties.

Continuing Medical Education

 and Professional Development center

Vision
To be the leader in the eastern region in defining and 
delivering meaningful lifelong learning opportunities for 
healthcare professionals to improve patient care outcomes 
and community health.

Mission 

We are committed to providing evidence-based, high quality, 
relevant, accessible and cost-effective learning opportunities 
for all persons that meets their lifelong educational needs, 
fulfill their aspirations, and contribute to their societies.

Goals
The center embraces the following goals for the continuing 
medical education and professional development of those we 
serve:

- Continuous quality improvement.

- Measurable Outcomes.

- Education that is effective, ethical and evidence-based.  

We provide the following continuing medical educational 
opportunities: 
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تقنية 
الكايروبراكتيك 
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الدكتور محي الدين زكريا غصن 
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ي باليونانيــة علــم ممارســة التحريــك اليــدوي . أمــا مــن الناحيــة العلميــة فهــو فــرع مــن 
إن تعريــف كلمــة ”CHIROPRACTIC“ تعــ�ن

ن عظــام الجســم  نســان وأعراضــه بشــكل عــام ويهتــم بدراســة العالقــات الميكانيكيــة بــ�ي ي تهتــم بصحــة الإ
فــروع الطــب الــ�ق

ــة  ــة , الباثولوجي يولوجي ن ــة , الفري يحي ــة الترش ــب دراســة معقمــة لهــذه الأجهــزة مــن الناحي ــا يتطل والأعصــاب والعضــالت ، مم
والكيميائيــة .

يعتــرب الفراعنــه والصينيــون مــن أوائــل مــن اســتخدم اليديــن لتخفيــف آلم الجســم ثــم تالهــم اليونانيــون القدامــى . كمــا 
ي الوليــات 

هتمــام بــه حــ�ق ســنة 1895 حيــث ظهــر �ن ي اســتخدام هــذا النــوع مــن الطــب بعدهــا قــل الإ
عرفــه العــرب وبرعــوا �ن

ي الجامعــات والكليــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــى يــد ) د. دانيــال بالمــر ( ومنــذ ذلــك الوقــت انتــرش هــذا العلــم وأصبــح يــدرس �ن

ي مدينــة 
اليا , كنــدا وأوروبــا عــى نطــاق واســع . وقــد أنشــئت أول كليــة �ن ي الوليــات المتحــدة الأمريكيــة ، أســرق

المتخصصــة �ن
شــيكاغو ) ديفونبــورت ( ســنة 1911 وهــي كليــة »بالمــر ».

ثــارة الميكانيكيــة أو الحراريــة أو  إن المتعــارف عليــه علميــاً , أن أي مــرض عمومــاً ينتــج عــن اضطرابــات داخليــة أو خارجيــة مثــل الإ
ثــارة تجعــل وظائــف الجســم غــري قــادرة عــى التأقلــم مــع المؤثــرات والضغوطــات  الكيمائيــة أو النفســية ... الــخ . أن هــذه الإ
يولوجــي الطبيعــي مــن خــالل  ن الجديــدة ، ولهــذا فــان هــدف العــالج بالكايروبراكتيــك هــو حصــول الجســم عــى النشــاط الفري
ــه  ــة لآداء وظائف ــدرة الجســم الذاتي ــع ق ــن خــالل رف ي م ــاز العصــ�ب ــة والجه ن أجــزاء الجســم المختلف ــ�ي ــح إضطــراب ب تصحي

الطبيعيــة بطريقــة صحيحــة ممــا يجعــل الجســم أكــرش قــدرة عــى  مقاومــة الأمــراض .

يتــم العــالج بالكايروبراكتيــك بواســطة تحريــك الجــزء المصــاب مــن العمــود الفقــري الــذي ليــؤدي وظيفتــه الطبيعيــة بالنســبة 
ي أجــزاء الجســم . ويتــم التحريــك مــن خــالل ضغــط اليديــن والأصابــع بقــوة مــع دقــة شــديدة عــى أســس ميكانيــة 

ــا�ق إىل ب
ــث يصــدر  ــري بحي ــود الفق ــن العم ن الأربطــة والعضــالت والجــزء المصــاب م ــ�ي ــة بواســطة الإختصــا�ي بهــدف تلي يحي وترش

أحيانــاً صــوت »طقطقــة« نتيجــة هــذا التحريــك .

ي يتم معالجتها إىل ثالثة أقسام.
تنقسم أمراض العمود الفقري ال�ق

ن  وف البــ�ي ي تشــنج الرقبــة الحــاد والمزمــن وآلم الرقبــة المصاحبــة لأمــراض الغــ�ن
ي تتمثــل �ن

أولً : إضطــراب فقــرات الرقبــة والــ�ق
ن فقــرات الرقبــة ، وكذلــك بعــض حــالت الــدوار  الفقــرات أو مايعــرف ب »ديســك الرقبــة » الــذي ينتــج عــن عــدم توافــق بــ�ي

والصــداع المزمــن بخاصــة خلــف الــرأس والرقبــة.

وف . ن الضلوع والآلم المصاحبة لأمراض الغ�ن ثانيأً : اضطراب الفقرات الصدرية وتمشل ب�ي

ثالثــاً : اضطــراب الفقــرات القطنيــة ) او أســفل الظهــر مــع الحــوض( مثــل اللمباجــو الحــاد والمزمــن وتوتــر العصــب الــوركي ) 
عــرق النســا (.

B1/B6/ ــل ــات مث ــض الفيتامين ــتخدام بع ــن اس ــن يمك ــام ولك ــكل ع ــض بش ــة المري ي معالج
ــة �ن ــة التقليدي ــتعمل الأدوي لتس

ي العــالج 
ي المصــاب . كمــا يدخــل �ن ــاء العظــام مــن الداخــل وإعــادة تنشــيط الجهــاز العصــ�ب عــادة بن B12. وهــي أساســية لإ

أيضــاً بعــض المعــادن منهــا : الكالســيوم ،الماغنســيوم ... الــخ لمســاعدة العضــالت والأربطــة عــى اســتعادة حالتهــا وقدرتهــا 
ي صحــي يحمــي الجســم مــن الأمــراض.

الطبيعيــة . كمــا يدخــل ضمــن العــالج إتبــاع نظــام غــذا�أ

ي مستشــفى الأحســاء وقــد حظــي هــذا القســم بإهتمــام شــديد مــن قبــل 
ي العــام 2017م تــم إنشــاء وحــدة الكايروبراكتيــك �ن

�ن
ي المستشــفى وقــد تــم عــالج العديــد مــن الحــالت بنجــاح تــام.

المســتفيدين مــن كافــة الأقســام الطبيــة �ن
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as well as to relax and elongate the surrounding soft tissues.  
During the process of the adjustment sometimes the patient 
will hear the results of a “cracking” sound.  

The diseases of the spinal column divided into three 
categories:

First: The cervical spine )neck( conditions: Cervical myofascial 
syndrome, cervical facet syndrome, cervical bulging disc, 
headache )cervicogenic, tension, cluster and migraine(, 
torticollis, whiplash, temporal mandibular joint )TMJ(

Second: Thoracic spine disorder: costosternal syndrome, 
postural syndrome, thoracic outlet syndrome )TOS(, scoliosis.

Third : Lumbar spine conditions )or lower back including the 
pelvis(, such as low back pain)lumbago(, lumbar myofascial 
syndrome, lumbar facet syndrome, lumbar bulging disc, 
sciatica, sacroiliac syndrome, spondylolisthesis.

In general, Chiropractic is a drug free treatment. However, 
at times, use of some medical supplements such as Vitamin 
B complex )B1, B6, B12( which are essential for the nervous 
system and use of  some minerals such as Magnesium to 
help relaxing the muscles and ligaments. Also, in achieving 
a better result through chiropractic or any other treatment 
should include a healthy diet and lifestyle.

In 2017, we have established a Chiropractic section at the 
Al-Ahsa hospital. This section has been given high attention 
and appreciation by the beneficiaries from different medical 
departments in the hospital and many cases have been 
successfully treated and continuing to be treated.

Dr. Mehieddin Zakaria Ghosn
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What is a Chiropractic?
From a linguistic point of view, the meaning of the word 
Chiropractic derivates  from the Greek language )CHIRO –
hand, practic – Practicum( which means the treatment done by 
hand. However, from a scientifically point of view, it is a branch 
of the alternative medicine which  generally emphasizes  on 
the health of the human body,  in particular focusing on  the 
biomechanical relationship between the structure of the spine, 
the muscles and the nervous system. This is where its study is 
in depth included in the medical science )Anatomy, Physiology, 
pathophysiology and biochemistry of the human body(.

The ancient Egyptians and the ancient Chinese have been using 
this similar type of Manipulative treatment which was then 
followed by the ancient Greeks and then it was also well known 
among the Arabs during the civilization era. The interest in this 
type of medicine declined until 1895, which it then appeared 
in the USA by Dr. Daniel David Palmer. Since that time, this 
type of medical science was widely spread among universities 
and colleges in the USA, Australia, Canada, and some European 
countries. The first college was founded in 1911 in Chicago 
)Devonport( called Palmer College which was named after the 
founder of chiropractic Dr Daniel David Palmer.

Generally, any disease caused by internal and external 
disturbances such as mechanical, chemical, thermal and 
psychological irritate the normal function of the body and 
inability to adapt to the new changes. Therefore, chiropractic 
is aiming to correct these mechano-physiological changes 
between different parts of the body through the bones and 
nervous system by enhancing the body’s innate ability to 
perform the correct functions in which helps increase body’s 
ability to resist diseases.

Chiropractic therapy is performed by moving the affected part 
of the spine which does not function correctly. The therapy 
is done by applying accurate pressure based on mechanical 
and physiology study of the body on the affected part using 
hands and fingers aiming to correct the spinal misalignment, 
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ما هو الوزن الزائد والبدانة؟ 

 يعرّف الوزن الزائد والبدانة عى أنهما تراكمان غري طبيعيان أو 
ر بالصحة. مفرط للدهون يؤديان لل�ن

إن مؤ�ش كتلة الجسم هو مؤ�ش بسيط من الوزن مقابل 

الطول ويستخدم عادة لتصنيف زيادة الوزن 

ن ويتم إحتسابه عى أنه وزن الشخص  والسمنة لدى البالغ�ي

بالكيلوغرام مقسوما عى مربع طوله بالمرق 

كجم / م 2.

ن    تعرّف منظمة الصحة العالمية زيادة الوزن والبدانة عند البالغ�ي
: عى النحو التاىلي

ي من الوزن الزائد عندما يكون 	 
يمكننا اعتبار أن الشخص يعا�ن

مؤ�ش كتلة الجسم أكرب من 25 أو يساويها. 

ي من السمنة عندما يكون 	 
يمكننا اعتبار أن الشخص يعا�ن

مؤ�ش كتلة الجسم أكرب من 30 أو يساويها.

 

حقائق عن الوزن الزائد والسمنة : 

ة لمنظمة الصحة العالمية:  نعرض فيما يىي بعض التقديرات الأخري

ن من العمر 	  ي عام 2016، كان أكرش من 1.9 مليار من البالغ�ي
�ن

18 عاماً وما فوق يعانون من زيادة الوزن، وكان أكرش من 

650 مليون بالغ يعانون من السمنة المفرطة. 

ن من العمر 18 سنة 	  ي عام 2016، كان ٪39 من البالغ�ي
�ن

فأكرش ) ٪39 من الرجال و ٪40 من النساء( يعانون من الوزن 

الزائد.

ي العالم ) 11٪ 	 
ن �ن عموماً، كان حواىلي ٪13 من السكان البالغ�ي

من الرجال و ٪15 من النساء( يعانون من السمنة المفرطة 

ي عام 2016. 
�ن

تضاعف معدل انتشار السمنة عى الصعيد العالمي ثالث 	 

ن عامي 1975 و 2016.  مرات تقريبا ب�ي

  أسباب السمنة والوزن الزائد : 

إن السبب الأسا�ي للسمنة والوزن الزائد هو عدم 

ن السعرات الحرارية المستهلكة  توازن الطاقة ب�ي

ي أنفقت بالإضافة إىل ما يىي 
والسعرات الحرارية ال�ق

عى الصعيد العالمي:

ي 	 
ي هي عالية �ن

زيادة تناول الأطعمة كثيفة الطاقة ال�ق

الدهون . 

ي بسبب الطبيعة المستقرة عى 	 
ي الخمول البد�ن

زيادة �ن

ايد للعديد من أشكال العمل، وتغيري وسائط  ن نحو مرق

 . النقل، وزيادة التح�ن

 العواقب الصحية الشائعة الناجمة عن الوزن الزائد 
والبدانة : 

أثارمــؤ�ش كتلــة الجســم الزائــد عامــالً خطــراً رئيســياً لالأمــراض 
غــري المعديــة مثــل: 

أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة أمراض 	 

ي كانت السبب 
القلب والسكتة الدماغية وال�ق

ي العام 2012. 
الرئيسي للوفاة �ن

مرض السكري. 	 

الضطرابات العضلية الهيكلية وخاصة هشاشة 	 

ي 
وف �ن العظام - مرض التنكسية أي تحلل الغ�ن

    
د. يزيد الحـقــيل 
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المفاصل. 

ي ذلك بطانة الرحم والثدي 	 
بعض أنواع الرطان بما �ن

وستاتا والكبد والمرارة والكى والقولون  والمبيض والرب

ي مرحلة الطفولة بفرص أعى للبدانة 
وترتبط البدانة �ن

ي مرحلة البلوغ ولكن بالإضافة إىل 
والوفاة المبكرة والعجز �ن

ي المستقبل.
زيادة المخاطر �ن

الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة والذي يعانون 	 

ي التنفس، وزيادة خطر الكسور وارتفاع 
من صعوبات �ن

ضغط الدم، وعالمات مبكرة من أمراض القلب والأوعية 

ن والآثار النفسية. الدموية، ومقاومة الأنسول�ي

كيف يمكن تخفيض الوزن الزائد والبدانة : 

من الممكن الوقاية من الوزن الزائد والبدانة، فضال عن الأمراض 

غري المعدية ذات الصلة، وتعد البيئات والمجتمعات الداعمة 

ي تشكيل خيارات الناس من خالل جعل اختيار الأغذية 
أساسية �ن

ي المنتظم الخيار الأسهل والخيار الذي 
الصحية والنشاط البد�ن

هو أكرش ما يمكن الوصول إليه والمتاح، وبالتاىلي منع زيادة الوزن 

والبدانة. 

 : ي
أما عى مستوى الفرد، يمكن عمل ال�ق

الحد من استهالك الطاقة من الدهون الكلية والسكريات. 	 

اوات، وكذلك البقوليات والحبوب 	  زيادة استهالك الفواكه والخ�ن

الكاملة والمكرات. 

ي العادي 60 دقيقة يومياً لالأطفال و 150 	 
ي النشاط البد�ن

النخراط �ن

 . ن دقيقة تنترش خالل الأسبوع للبالغ�ي

 

ق االأوسط  ي دول ال�ث
�ز

ي المائة من سكان الكويت، وقطر، وليبيا، المملكة 
يعترب 75 �ن

العربية السعودية وم�أنهم يعانون من زيادة الوزن، وأكرش من 

الثلث يعترب بديناً، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 

الذين يعانون من السمنة المفرطة حيث  ن البلدان الأكرش 15 من ب�ي

أن ٪33.7 يعانون من السمنة المفرطة.  

ال يوجد سبب واحد للسمنة 

ي ما يعرف باسم »البيئة المسببة للسمنة،« 
نحن نعيش �ن

كالوظائف المكتبية ، بالضافة اىل سهولة الوصول إىل أغذية كثيفة 

السعرات الحرارية  مستساغة ومن الصعب مقاومتها . 

يعالج بعض الأفراد السمنة كل يوم من خالل نظام ممارسة 

ي تناول الطعام، وإذا ما 
التمارين الرياضية بانتظام والتفكري �ن

توقف عن ممارسة الرياضة اواعتماد الحمية الغذائية، فإن الوزن 

ي استمرارية طويلة 
سيعود بالتأكيد برعة،  لذا يجب ان يكونوا �ن

ي البقاء دون وزن زائد. 
لبقية حياتهم إذا كانوا يرغبون �ن

ماهو الحل:  

ي 
ي ونشاطه البد�ن

ن تناوله الغذا�أ بشكل فردي، يمكن للشخص التوازن ب�ي
للحفاظ عى الوزن المطلوب. طبياً ، يمكن استشارة مركز متخصص 

لعالج السمنة، الذي يّمكن الفرد من تقليل الوزن عن طريق الأدوية أو 
عن طريق تقليل الوزن جراحياً. يمكن لالأدوية أن تقلل من الوزن لدى 
30-٪60 من الناس ولكن ل يمكن الحفاظ عى الوزن المطلوب لأكرش 
، فمن المتفق عليه  ي استخدامها وبالتاىلي

من عام ح�ق مع المعونة �ن
ن لعالج السمنة بأن الوسيلة الأفضل والأكرش دواماً هي  ن المختص�ي ب�ي

ي إجراء قص المعدة وتكميمها او تحويل مسار المعاء. 
�ن
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adulthood. But in addition to increased future risks, obese 
children experience breathing difficulties, increased risk of 
fractures, hypertension, and early markers of cardiovascular 
disease, insulin resistance and psychological effects.

Definitely the risk for these non-communicable diseases 
increases, with increases in BMI.

How can overweight and obesity be reduced?

Overweight and obesity, as well as their related non-
communicable diseases, are largely preventable. Supportive 
environments and communities are fundamental in shaping 
people’s choices, by making the choice of healthier foods 
and regular physical activity the easiest choice )the choice 
that is the most accessible, available and affordable(, and 
therefore preventing overweight and obesity.

At the individual level, people can:

-Limit energy intake from total fats and sugars;
-Increase consumption of fruit and vegetables, as well as 
legumes, whole grains and nuts; and engage in regular 
physical activity )60 minutes a day for children and 150

Minutes spread through the week for adults(. 

In the Middle Eastern nations
Kuwait, Qatar, Libya, Saudi Arabia, and Egypt. 75 percent of 
these countries’ population is overweight and well over a 
third is considered obese. Saudi Arabia rank 15 of the most 
obese countries with 33.7% are obese.

There is no one single cause to obesity
We live in what’s known as an “obesogenic environment,” 
Sedentary jobs, busy schedules and easy access to 
nutritionally compromised yet calorie-packed food we don’t 
have to cook is what modern life is all about. There is 24/7 
access to highly palatable )treat( food that’s hard to resist.

Some individuals treat their obesity every day via a regular 
exercise regimen and thoughtfulness about dietary intake. If 
they stop either one of those, the weight will sure come back 
quickly. They will be in treatment for the rest of their lives if 
they wish to stay lean.

What is the solution?
Individually, a person can balance his dietary intake 
to his physical activity to maintain the desired weight.

Medical, obesity is managed in a specialized center, 
for which obese individual can reduce weight 
by medications or by weight reducing surgeries. 
Medication can reduce the weight in 30-60% of 
people but then cannot keep the desired weight for 

more than a year with the aid of drug treatment.
Surgically, obesity can mainly be managed either by 
Sleeve gastrectomy, or by Gastric bypass procedures. 
Surgical procedures for obesity are durable, with 
very long-term maintenance of weight loss and 
without drugs that can cause many side effect. Some 
people who underwent weight loss surgery might 
require some long-term use of harmless nutritional 
supplement in the form of vitamins and other over the 
counter minerals at some stage during their lifetime.
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Obesity and overweight
What are overweight and obesity? 

Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive 
fat accumulation that may impair health.

Body mass index )BMI( is a simple index of weight-for-height 
that is commonly used to classify overweight and obesity in 
adults. It is defined as a person’s weight in kilograms divided 
by the square of his height in meters )kg/m2(.

Adults:

For adults, World Health Organization )WHO( defines 
overweight and obesity as follows:
Overweight is a BMI greater than or equal to 25; and Obesity 
is a BMI greater than or equal to 30.

Facts about overweight and obesity:

Some recent WHO global estimates showed:

In 2016, more than 1.9 billion adults aged 18 years and older 
were overweight and 650 million adults were obese.
In 2016, 39% of adults aged 18 years and over )39% of men 
and 40% of women( were Overweight.

Overall, about 13% of the world’s adult population )11% of 
men and 15% of women( were Obese in 2016.
The worldwide prevalence of obesity nearly tripled between 
1975 and 2016.
The prevalence of overweight and obesity among children 
and adolescents aged 5-19 has risen dramatically from just 
4% in 1975 to just over 18% in 2016. The rise has occurred 
similarly among both boys and girls: in 2016 18% of girls 
and 19% of boys were overweight.

Causes of obesity and overweight:  

he fundamental cause of obesity and overweight is an 
energy imbalance between calories consumed and calories 
expended. Globally, there has been:

-An increased intake of energy-dense foods that are 
high in fat. 

-An increase in physical inactivity due to the 
increasingly sedentary nature of many forms of work, 
changing modes of transportation, and increasing 
urbanization.

What are the common health consequences of 
overweight and obesity:

Raised BMI is a major risk factor for non-communicable 
diseases such as:
Cardiovascular diseases )mainly heart disease and 
stroke(, which were the leading cause of death in 
2012; Diabetes;
-Musculoskeletal disorders )especially osteoarthritis – 
a highly disabling degenerative

Disease of the joints(.

-Some cancers )including endometrial, breast, ovarian, 
prostate, liver, gallbladder, kidney, and colon(.

-Childhood obesity is associated with a higher 
chance of obesity, premature death and disability in 

By: Dr. Yazeid Alhogail
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ي  استخدم جراحة
مستشفى الأحساء الرائد �ن

 (Flat Foot Stent Surgery) الــــ
لعالج مشاكل القدم المسطحة 

ــة  ــذه الحال ــرب ه ــم، وتعت ي العال
ــال �ن ــن الطف ــة م ي المئ

ــو 20 �ن ــدر بنح ــا يق ــب م ــة تصي ــة عادي ــي حال ــطحة ه ــدم المس ان الق
ي باطــن القــدم، 

ي �ن
ة نمــو الجــزء المنحــ�ن ي هــذه الفــرق

ي حيــث ل يتــم �ن
طبيعيــة بدايــة مــن ســن الرضاعــة ومــا قبــل المــسش

أشــخاص.  7 اىل   1 المســطحة  القــدم  بــداء  ن  المصابــ�ي نســبة  تكــون  البلــوغ  ة  فــرق وبعــد  الطفولــة،  مرحلــة  ي 
�ن ينمــو   بــل 

ي قــوة العضــالت المحيطــة بالقــدم، وتوزيــع غــري متســاوي للجســم 
ي الأربطــة، وضعــف �ن

تظهــر القــدم المســطحة نتيجــة ارتخــاء �ن
ي أصحــاب الأقدام المســطحة 

ي الغالــب تظهــر بــدون أعــراض وتســبب ألمــا مزمنــا وإجهــادا للقــدم، وقــد يعــا�ن
، وهــي �ن ن عــى القدمــ�ي

ــة. ــة بصــورة طبيعي ــا يوجــد بينهــم مــن يمارســون أنشــطتهم اليومي ــة بينم ــة والرياضي ي ممارســة أنشــطتهم اليومي
ــة �ن  مــن صعوب

ــة،  ــة خاطئ ي بطريق
ــسش ــو الم ــدم وه ــة الق ي ميكانيكي

ــل �ن ، والخل ي
ــورا�ش ــل ال ــع إىل العام ــطحة ترج ــدم المس ــباب الق ــم أس أن معظ

ــون  ــن يعان ــة أوالأشــخاص الذي ــة الخلفي ــاط العضل ي رب
ــة إىل تقلــص �ن نتيجــة انحــراف الجــزء الأمامــي مــن القــدم للداخــل، إضاف

ــدم  ــفل الق ي أس
ي �ن

ــ�ن ــزء المنح ــود الج ــدم وج ــي ع ــطحة ه ــدم المس ــراض الق ــأن أع ــاً ب ــل، علم ــة المفاص ــمنة، أو ليون ــن الس م
ــاء القــدم بشــكل ملحــوظ إىل الداخــل  ــاء الوقــوف، وتكــون القــدم ملتصقــة جــداً مــع الأرض، أو انحن ــذي يظهــر بوضــوح أثن وال
ي حــدوث ألــم 

ي الطــرف الداخــىي للحــذاء، كمــا أن القــدم المســطحة يمكــن أن تســهم �ن
أثنــاء الوقــوف، وكذلــك التلــف الريــع �ن

ــة. ــداء الحذي ــاللم وارت ــود الس ي وصع
ــسش ي الم

ــاكل �ن ــن مش ــخص م ي الش
ــا�ن ــد يع ــة فق ــورت الحال ــا تط ــر، وإذا م ــفل الظه ي أس

 �ن
أن التدخــل الجراحــي هــو الــذي يمكــن أن يخفــف الألــم، ويحســن وضعيــة العظــام باســتخدام أحــدث تقنيــة جراحيــة إىل الآن وهــي 
يــن دقيقــة مــن دون  . تســتغرق عرش )Flat Foot Stent Surgery( ، وهــي عبــارة عــن جراحــة بســيطة نســبياً عــن طريــق جــرح صغــري
المســاس بــأي مــن العظــام والعضــالت حيــث أنهــا تعيــد تــوازن عظــام الرجــل الواحــدة فــوق الأخــرى فتعطــي الشــكل الطبيعــي 

ي تخفيــف الكثــري مــن الآلم، وهــذه العمليــة تناســب جميــع الأعمــار مافــوق 5 ســنوات.
للقــدم، وتســاعد �ن

ي مستشــفى الأحســاء بإجــراء عــدة عمليــات جراحيــة خــالل العــام 2017م تــم خاللهــا اســتعمال تقنيــة 
لقــد قــام أطبــاء العظــام �ن

ي تكللــت جميعهــا بالنجــاح ، ممــا عــزز ثقــة المســتفيدين بخدمــات القســم وإنجازاتــه.
Surgery Stent  والــ�ق
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Flat foot is considered a normal variant that 
affects about 20% of children all over the 
world.  It is considered a normal situation 
from infant till second year of life where 
the medial arch of foot is not formed due 
to presence of fat pad.  The medial arch 
of foot starts to be formed with period 
of growing child.  After puberty, ratio of 
children having flat foot is 1 to 7.

Flat foot occurred due to laxity in 
ligaments, muscle weakness and 
incongruent boney parts.  It is usually 
present without symptoms but after time 
could starts to complaint from practicing 
sports and doing daily life activities.

Most cases of flat feet are considered 
hereditary in nature, and mechanical 
instability leads to abnormal gait due to 
pronation of foot.  In addition, ligaments 
and posterior tibial and peroneus 
tendon contractures or obese children, 
or ligaments laxity are present in certain 
cases.

The symptoms and signs of flat foot are 
present due to absence of medial arch 
and especially in standing position, also it 
causes shoes to be spoiled frequently in 
addition to low back pain with subsequent 
problems and difficulties in using upstairs 

AL AHSA HOSPITAL is considered one of the first 
private hospital sectors in Eastern province  that is 
using mini-invasive foot surgery for treating flat foot

pain during walking )antalgic gait( and 
wearing shoes.

The aim of SESA technique is to 
reduce pain, improve shape of foot 
and eliminates other symptoms.  SESA 
technique is a mini-invasive surgery 
preserving the bone stock of foot and 
done in a short period almost 20 to 
30 minutes sparing the muscles and 
bone stock and restore the normal 
anatomy of subtalar joint of foot.  The 
procedure is done from age 9 years till 
13 years to avoid premature closure 
of growth plates and avoid recurrence 
later.

Our orthopedic team at Al Ahsa 
Hospital did this procedure during 
2017, that was done very smooth and 
successfully which leads to increase 
trust from the parents and their 
children in our orthopedic department 
at Al Ahsa Hospital.     
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قسطرة القلب:  
تصوير و توسعة 

الأوعية التاجية
ــراض  ــالج أم ــخيص وع ــح تش ــب يتي ــطرة القل ــراء قس إن إج

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــة الدموي ــب والأوعي القل

شــيوعاً  الأكــرش  الإجــراء  التاجيــة  الأوعيــة  تصويــر  يعــد 
ي تشــخيص أمــراض القلــب 

لقســطرة القلــب الــذي يســاعد �ن
ي المعصــم.

ي �ن يــان الكعــرب وهــو يتــم غالبــاً مــن خــالل الرش

ــر الأوعيــة التاجيــة، تمكــن  إن الصــور المحصلــة مــن تصوي
نســدادات الطبيــب مــن تشــخيص الإ

ن التاجيــة، وإذا لــزم الأمــر يقــوم  ايــ�ي والتضيقــات بالرش
ــة  ن التاجي ــ�ي اي ــات الرش ــدادات أو تضيق ــح إنس ــب بفت الطبي
ة بعــد تصويــر الأوعيــة التاجيــة. ( مبــا�ش ن ايــ�ي )توســعة الرش
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أيضــا  تســمى  ي 
والــ�ق التاجيــة،  ن  ايــ�ي الرش توســعة  تعتــرب 

ــراء  ــد، الإج ــق الجل ــن طري ــة ع ــة التاجي ــطرة التداخلي القس
ن القلــب الــذي يشــمل  ايــ�ي المســتخدم لفتــح انســداد �ش
ي 

ــري �ن ــون صغ ــم بال ــال وتضخي ــرب إدخ ــاً ع ــطرة مؤقت القس
ــان. ي ــيع الرش ي توس

ــاعدة �ن ي للمس
ــا�ن ي ــداد الرش نس ــكان الإ م

 ، ن اي�ي ن إىل تحســن أعــراض انســداد الرش ايــ�ي تــؤدي توســعة الرش
ــن أيضــا أن  ي التنفــس، ويمك

ــق �ن ي الصــدر وضي
ــم �ن ــل أل مث

ــة  ن المقفل ــ�ي اي ــح الرش ــة حــادة لفت ــاء أزمــة قلبي تســتخدم أثن
رعــى القلــب. برعــة وتقليــل كميــة ال�ن

ن مــع وضــع دائــم لشــبكة  ايــ�ي ن توســعة الرش فغالبــاً مــا تقــرق
يان  ي دعــم الرش

ة تســمى الدعامات للمســاعدة �ن ســلكية صغــري
وإبقائــه مفتوحــاً وتقليــل فــرص التضيــق مــرة أخــرى، كما يتم 
ي الحفــاظ عــى 

طــالء بعــض الدعامــات بالأدويــة للمســاعدة �ن
ن أن  ي حــ�ي

يــان مفتوحــاً )الدعامــات المطليــة الذكيــة(، �ن الرش
مطليــة )الدعامــات المعدنيــة( وإذا  البعــض الآخــر تكــون غري
ن القلــب المتضيقــة  ايــ�ي لــزم الأمــر، يمكــن للطبيــب فتــح �ش

( مــن خــالل تصويــر الأوعيــة التاجيــة. ن ايــ�ي )توســعة الرش

ي مستشــفى الأحســاء مجهــز بأحــدث آلــة 
إن قســم القلــب �ن

ــال  ــا  مؤهــل تأهي ــا أن فريقن ، كم ن ــ�ي اي ــب والرش قســطرة للقل
ــا  للتعامــل مــع حــالت قســطرة القلــب. عالي

القلبيــة  القســطرة  عمــل  المؤهــل  فريقنــا  ســيتول 
ات المعتمــدة  ز التشــخيصية، والعالجيــة، بأحــدث التجهــ�ي
ــاة  ــاذ حي ــمح بإنق ــا سيس ــة، مم ــاالت الطارئ ي الح

ــا �ز عالمي
ز بأزمــات قلبيــة حــادة. المصابــ�ي

Cardiac catheterization, coronary 
angiography and angioplasty

Cardiac catheterization procedures can both diagnose 
and treat heart and blood vessel conditions.

Coronary angiogram, is a cardiac catheterization procedure 
which can help diagnose heart conditions, is the most 
common type of cardiac catheterization procedure. It is 
most commonly done through the radial artery in the wrist.

The images obtained by the coronary angiography, will 
determine if you have blocked or narrowed coronaries. If 
necessary the doctor, can open the blocked or narrowed 
coronary arteries )angioplasty( immediately after coronary 
angiogram.

Coronary angioplasty, also called percutaneous coronary 
intervention, is a procedure used to open clogged heart 
arteries. Angioplasty involves temporarily inserting and 
inflating a tiny balloon where your artery is clogged to help 
widen the artery.

Angioplasty can improve symptoms of blocked arteries, 
such as chest pain and shortness of breath. Angioplasty can 
also be used during a heart attack to quickly open a blocked 
artery and reduce the amount of damage to your heart.

Angioplasty is often combined with the permanent 
placement of a small wire mesh tube called a stent to help 
prop the artery open and decrease its chance of narrowing 
again. Some stents are coated with medication to help keep 
your artery open )drug-eluting stents(, while others are not 
coated )bare-metal stents(.
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