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2018
مســـــــيرة التمـــــــيز



عهد ووعد وتميز

الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم، علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم ؛ والصــاة والســام علــى نبيــه أشــرف خلــق هللا محمــد  
بــن عبــدهللا – صلــى هللا عليــه وســلم ،  و بعــد  ..

فإننــا فــي مستشــفى األحســاء، نضــع نصــب أعيننــا الرســالة التــي يجــب أن نقــوم بهــا فــي تقديــم الخدمــة 
الصحيــة علــى أعلــى مســتوى، وهــى الرســالة التــي تنســجم مــع رؤيــة الدولــة المباركــة، حفظهــا هللا، فــي توفيــر 
أقصــى درجــات العنايــة الصحيــة لــكل مــن يعيــش علــى تــراب المملكــة الحبيبــة، وهــو المبــدأ الــذي تبنتــه المملكــة 
العربيــة الســعودية  منــذ عهــد مؤســس هــذه البــاد المباركــة، الملــك المؤســس جالــة الملــك عبــد العزيــز آل 
ســعود طيــب، هللا ثــراه ، ومــن بعــده أبنــاءه الملــوك المياميــن البــررة، وحتــى عهدنــا الزاهــر، عهــد خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

محمــد بــن ســلمان، حفظهمــا هللا.

رئيس مجلس إدارة  شركة األحساء للخدمات الطــبية 
عــبداملحــــــسن بن محـــمد العــثــــــمان
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وحيث استمرت المملكة في كل هذه 
العهود في تقديم كافة أشكال  الرعاية 

الصحية لمواطنيها ولكل من يعيش على 
أرضها الطبية المباركة، وذلك مصداقا 

للمسئولية التي أخذتها الدولة المباركة 
على عاتقها، وشملتها بالخطط التنموية 
المستقبلية التي تشهدها المملكة في 

كافة مجاالت الحياة مما كان له بالغ 
األثر في الوصول بالخدمات الصحية في 

المملكة إلى أعلى المستويات؛ حيث 
أصبحت بادنا تضاهي مثياتها في الدول 
المتقدمة فيما يتعلق بالخدمات الصحية 

التي تقدم فيها، وهو ما نفخر بتقديمه في 
مستشفى األحساء .  

وحيث يحق لنا كمواطنين أن نفخر ونعتز بما توليه حكومتنا 
الرشيدة من دعم سخي و جهود جبارة للرعاية الصحية لمواطني 

هذا الوطن الغالي، وهو ما يدعمه أيضا إيماننا الراسخ كفريق عمل 
في مستشفى األحساء بضرورة تعزيز الشراكة وتوطيدها بين جميع 
القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من خال الحرص الدؤوب على 

تفعيل القدرات وتكاملها بين مختلف الجهات، ولذلك فإن جميع 
من يعمل في مستشفى األحساء يضع نصب عينيه أنه جزء من 

فريق عمل كبير يعمل من أجل أن تكون الخدمات الصحية المقدمة 
لكل مريض أو طالب خدمة صحية على أعلى مستوى من مستويات 

الرعاية واالهتمام.

ونحن في مستشفى األحساء نفخر بأننا، كنا وال نزال، جزء ال يتجزأ 
من فريق العمل الذي نجح في أن يصل بالخدمات الصحية في 

المملكة الحبيبة إلى تحقيق هذه النقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة 
المستويات الوقائية والعاجية والتشخيصية والتأهيلية، وحيث 

أصبحت المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة من 
حيث المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الطبية 

وأساليب تقديم الخدمات الصحية المعمول مقارنة بما يحدث في 
أرقى مستشفيات العالم، وهو ما نحرص في مستشفى األحساء 
على أن نكون جزء منه، وأن يكون ما نقدمه من خدمات صحية 

راقية داللة على مقدار التطور الذي شهده قطاع الخدمات الصحية 
بكافة مستوياته، حيث تحققت إنجازات متميزة في كافة المنشآت 

الصحية والتخصصية.

وحيث أصبح مستشفى األحساء، بعون هللا، على درجة عالية من 
التخصص في كافة الخدمات الطبية التي تتصل بصحة المواطن، 

ويشمل ذلك ما يتعلق بخدمات التصوير الطبي الدقيقة، وخدمات 
ومرافق المختبر المعتمدة، وخدمة الطوارئ، وجميع تخصصات 
الخدمات الجراحية والطبية التخصصية فائقة الدقة التي تقدم 

للمواطنين.

وبهذه المناسبة الكريمة، ومع صدور الحصاد السنوي لمستشفى 
األحساء، ونيابة عن منسوبي المستشفى عامةً فإنني أرفع أسمى 

آيات شكري وإمتناني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود - حفظه هللا ورعاه- وولي عهده  األمين 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان، ولحكومتنا الرشيدة 
على الدور البارز الذي تلعبه في دفع مسيرة التنمية المباركة قدماً 
إلى األمام؛ كما أقدم شكري الجزيل المفعم بالود و التقدير لوزارة 

الصحة و منسوبيها على تعاونهم الفاعل ومساندتهم البناءة ودعمهم 
المتواصل في تطوير  الخدمات الصحية .

إن كافة الخدمات الطبية 
التي تتصل بصحة المواطن، 

ويشمل ذلك ما يتعلق 
بخدمات التصوير الطبي 

الدقيقة، وخدمات ومرافق 
المختبر المعتمدة، وخدمة 

الطوارئ، وجميع تخصصات 
الخدمات الجراحية والطبية 

التخصصية فائقة الدقة 
التي تقدم للمواطنين.
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ومساهمتها فـي نجاح المؤسـسة

للقيادة الفعالة أثر ملحوظ على 
نتائج المؤسسة، وتُعتبر بالتالي عامًا 
أساسيًا من عوامل نجاح المؤسسة أو 

فشلها. 

ومن المهّم تحديد خصائص القيادة 
الناجحة، إذ يعتبر ذلك محوريًا 
لتحسين فعالية القادة وأدائهم 

التنظيمي. ولذلك، تُعتبر عملية 
تحديد ِسمات القائد التي تساهم في 
القيادة الفعالة وتعزّز مخرجات األداء 

التنظيمي في غاية األهمية. 

غير أن تحديد مخرجات القيادة 
الفعالة التي تسهم بدورها في تعزيز 

مخرجات المؤسسة عملية معقّدة 
يصعب تقييمها.     

املــــــــــــــــــــديــــر التـنـفــــــــــــيـذي
الـــــدكتور ماهر جمال الدين

خــال  مــن  تُقــاس  وكيــف  الفعالــة  القيــادة  معنــى  مــا 
؟  ت لمخرجــا ا

القيادة الفعالة 

تُعتبــر القيــادة الفعالــة إحــدى مخرجــات المؤسســة عندمــا 
يكــون األفــراد فــي مواقــع القيــادة قادريــن علــى التأثيــر فــي 
مجموعــة معينــة بهــدف توجيــه أدائهــا الوظيفــي وتحقيــق 

مخرجــات تنظيميــة إيجابيــة منــه. 

القيــادة  مفهــوم  تعريــف  جــدًا  الصعــب  مــن  ذلــك،  ومــع   
الحقيقــي  ًــا حــول معناهــا  الفعالــة، وثمّــة جــدل قائــم حالي

قياســها.  وكيفيــة 

فــي الماضــي، كانــت فعاليــة القيــادة تُحــدّد مــن خــال قيــاس 
القائــد ودراســة ســلوكيات هــذا  تُجــاه  مواقــف المرؤوســين 

ــر.  األخي

القيـــادة الفعالـة 
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مــن بيــن المقاييــس األكثــر اســتخدامًا لفعاليــة القــادة نذكــر تقييــم أداء 
المجموعــة ونطــاق تحقيقهــا الغايــات واألهــداف. ويُعتبــر هــذا المقيــاس 
ـًـا علــى قــدرة القــادة علــى التأثيــر فــي مرؤوســيهم وإرشــادهم  مؤشــرًا متين
باتجــاه تحقيــق أهــداف المؤسســة. ومــن بيــن األمثلــة علــى المقاييــس 
الكمّيــة لبلــوغ أهــداف المجموعــة وغاياتهــا نذكــر زيــادة المبيعــات واألربــاح 
وهوامــش الربــح واإليــرادات؛ وزيــادة الحصــة فــي الســوق؛ وبلــوغ توقعــات 
المبيع، والتكاليف، وهوامش الربح، والعائدات على االســتثمار، واإلنتاجية. 
وتشــمل المقاييــس النوعيــة تقييــم الفعاليــة مــن قبــل المرؤوســين والزمــاء 

والرؤســاء. 

ب( تحسين القوى المحرّكة للمجموعة وأدائها

ــن المخرجــات  ــا مــن بي ــة للمجموعــة وأدائه ــر تحســين القــوى المحرّك يُعتب
قيادتــه.  فعاليــة  علــى  بدورهــا مؤشــر  القائــد وهــي  أفعــال  عــن  الناتجــة 
مؤشــر  أنــه  علــى  المجموعــة  أداء  فــي  التحســن  تقيــس  دراســات  وثمّــة 
للقيــادة الناجحــة. ومــن بيــن المقاييــس المحــدّدة نذكــر:  )أ( األداء المالــي 
ــة  ــد، و)ب( قــدرة الوحــدة التنظيمي ــرارات القائ والمخرجــات الناتجــة عــن ق
التــي يرأســها القائــد علــى بلــوغ أهدافهــا، و)ج( ســلوكيات المرؤوســيين فــي 

المواطنــة التنظيميــة، و)د( اســتمرارية الموظفيــن داخــل المجموعــة.  

ت( تعزيز الرضا الوظيفي لدى المرؤوسين.

يعتبــر رضــا المرؤوســين الوظيفــي مؤشــرًا علــى فعاليــة القائــد ويســاعد فــي 
تقييــم فعاليتــه النســبية. 

ث( تحسين الرضا الوظيفي للمرؤوسين وأدائهم.   

ــر تحّســن مســتوى رضــا المرؤوســين عــن القائــد وتحّســن أدائهــم      يُعتب
ــه.  ــد أو عــدم فعاليت ــة القائ ــم فعالي ــا يســاعد فــي تقيي بشــكل عــام مقياًس

ّــع القــادة الفعالــون فــي عملهــم بســمات معيّنــة تظهــر مــن  فــي الختــام، يتمت
ــى  ــد الفعــال قــادرًا عل ــادي. ويكــون القائ خــال ســلوكياتهم وأســلوبهم القي
إرســاء  أفضــل الظــروف لعمــل المؤسســة مــن خــال اســتخدام المهــارات 

والعمليــات.  

 وتتجلــى أهميــة القيــادة الفُضلــى فــي مجــال إدارة األعمــال فــي العبــارة 
العمــل  خطــط  مــن  النجــاح  يصنــع  الــذي  هــو  الصالــح  "القائــد  التاليــة: 
الضعيفــة، أمــا القائــد الطالــح فهــو الــذي يخــرّب الخطــة مهما كانــت واعدة". 

إلدارة  متّســق  برنامــج  باســتخدام  القــادة  فعاليــة  تطويــر  فــإن  ولذلــك، 
فــي  المؤسســات  يســاعد  التنظيميــة  المســتويات  كافــة  فــي  المهــارات 

ملحوظــة.  عائــدات  تحقيــق 

أمـّـا اليــوم، بــات النظــر فــي اآلثــار الناتجــة عــن أفعال 
القائــد الطريقــة األكثــر شــيوعًا لتقييــم فعاليتــه.  
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان القائــد قــادرًا علــى 
ككّل  المؤسســة  فــي  أو  مرؤوســيه  فــي  التأثيــر 
بشــكل يؤتــي مخرجــات إيجابيــة، فذلــك يعنــي أنــه 

ــه.  فعــال فــي عمل

 ومــن جهــة أخــرى، تشــير بعــض المراجــع إلــى أن 
مؤشــرات فعاليــة القائــد تتلخّــص فــي قدرتــه علــى 
إنجــاز عمليــات فعالــة للمجموعــة، وضمــان تماســك 
واحتــرام  وحافزيتهــا،  وتعاونهــا،  المجموعــة، 

االختافــات فــي صفــوف أفرادهــا. 

إلــى ذلــك، يفتــرض بعــض المناظريــن   وإضافــة 
بــأن تمتـّـع القــادة ببعــض الســمات مثــل الجاذبيــة 
والقــدرة علــى التغييــر والتأثيــر فــي األفــراد هــو مــا 

يجعــل أداءهــم فعــااًل، 

والجديــرة  الفعالــة  القيــادة  آخــرون  يعــرّف  بينمــا 
بالثنــاء بأنهــا القيــادة التــي تتبــع خمســة ســلوكيات 
أو ممارســات أساســية، هــي: )أ(: أن يكــون القائــد 
قــدوة يُحتــذى بهــا، و)ب( أن يعمــل علــى نشــر رؤيــة 
مشــتركة، و)ج( أن يســعى إلى استكشــاف أســاليب 
العمــل الحديثــة وتطويــر العمليــات القياســية، و)د( 
ّــن اآلخريــن مــن العمــل مــن خــال تعزيــز  أن يمك
التعــاون وبنــاء روح الفريــق، و)هـــ( أن يشــجّع أعضاء 

الفريــق ويحتفــي بإنجازاتهــم. 

قياس فعالية القادة 

ــة القــادة فــي القــدرة  ــام، تتلخّــص فعالي بشــكل ع
علــى التأثيــر بفعاليــة فــي المرؤوســين واألطــراف 

المعنيــة األخــرى لبلــوغ أهــداف المؤسســة. 

 وتُعتبــر مقاييــس فعاليــة القــادة كثيــرة ومتنوعــة. 
فيمــا يلــي بعــض األمثلــة عــن أنواعهــا: 

أ( أداء المجموعة والنجاح في تحقيق أهدافها
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Measurements of Leader Effectiveness

Leader effectiveness, as generally defined, can 
be described as the leader’s ability to effectively 
influence followers and other organizational 
stakeholders to reach the goals of the organization. 

Measurements of leader effectiveness are wide-
ranging and diverse. Below are some examples of 
types of measurements:

A) Group performance and success of group goals
                                
The most commonly used measure of leader 
effectiveness is in assessing group performance and 
the scope through which the goals and objectives 
of the group are met. To the extent that this can be 
measured, it is a strong indicator that leaders are 
able to influence their subordinates and lead them 
to achieving the goals of the organization. Examples 
of objective group performance measures and goal 
achievements include increasing sales, profits, or 
profit margins, revenue; growing market share; 
and achieving budgeted sale, cost, profit margins, 
return on investment, and productivity. Subjective 
measures include evaluation of effectiveness by 
subordinates, peers, and superiors.

B) Improving group dynamics and performance

Enhancing group dynamics and performance is another 
outcome of a leader’s actions that is identified as an 
indicator that the leader is effective. Studies have 
measured the improvement in group performance as 
an indicator of successful leadership. Specific measures 
include: (a) financial performance and outcomes of 
the leader’s decision, (b) the ability of the leader’s 
organizational unit to reach its goals, (c) subordinates’ 
organizational citizenship behaviors, and (d) employee 
retention within the group.

C) Developing subordinate job satisfaction

Establishing subordinate job satisfaction is an indicator 
to show the leader as effective. The job satisfaction of 
subordinates is taken as an indicator to assess the relative 
effectiveness of a leader.

D) Improving subordinate satisfaction and performance  

Reaching both increased subordinate satisfaction with 
the leader, and subordinate performance overall, are 
both considered as an evaluation of whether a leader 
is effective or not.

To conclude, effective leaders have specific attributes 
that display specific behaviors or styles of leadership. 
The effective leader creates the situation that is best for 
the organization through the use of skills and processes. 
The importance of good business leadership is well 
expressed by the following observation: “A good leader 
can make a success of a weak business plan, but a poor 
leader can destroy even the best plan”.
Hence, developing effective leadership by using a 
consistent talent management program across all levels 
throughout the organization can create a significant 
return for the business.
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ffective leadership delivers a 
significant effect on organizational 
outcomes and, for this reason, 

i s  c o n s i d e re d  a  k e y  e l e m e n t  o f 
organizational success or failure. 
Identifying leadership characteristics 
plays a key role in improving leader 
effec t iveness and organizational 
performance; therefore, the process of 
identifying the attributes of leadership 
that contribute to effective leadership 
and enhance organizational performance 
outcomes are highly important.
I d e n t i f y i n g  o u t c o m e s  o f  l e a d e r 
e f f e c t i v e n e s s  t h a t  d e l i v e r  t h e 
e n h a n c e m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l 
outcomes is complicated and can be 
difficult to assess.   
What is leader effectiveness, and how 
can it be measured based on outcomes?

Leader Effectiveness

Leader effectiveness is considered as an outcome when those in 
positions of leadership are able to create an impact on a group in order 
to inspire the performance of their role with positive organizational 
outcomes. 
The conceptualization of leader effectiveness is very challenging 
and there exists wide debate centered around learning what leader 
effectiveness is and how it should be measured.
In the past, a leader’s effectiveness has been determined based on 
examining the consequences of a leader’s actions; by measuring 
the attitude of followers in the direction of the leader and studying 
leader’s behaviors.
Today, the most common method for evaluating a leader’s effectiveness 
is by examining the consequences of a leader’s action. For example, 
if a leader is able to influence his subordinates or organization in 
such a way that positive outcomes are realized, this constitutes an 
effective leader. 
Some references have used a leader’s ability to deliver effective group 
processes, group cohesiveness, group collaboration, motivation and 
divergence declaration among group members, as well as quality and 
efficiency of decision making, as indicators of leader effectiveness. 
Additionally, some theorists have speculated that when leaders show 
certain qualities, such as being charismatic and transformational, 
they will be effective leaders.
Others defined commendable and effective leaders as those who 
follow five core behaviors or practices. These are: (a) modeling the 
way for others, (b) inspiring a shared vision, (c) challenging the status 
quo and standard processes, (d) empowering and enabling others 
to act by fostering collaboration and building team spirit, and (e) 
encouraging team members and celebrating their achievements.

e

Effective leadership
and its contribution to organizational success
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ثقافة السالمة
ومأمونية الخدمات في 

مستشفى األحساء

تعتبر المستشفيات من أكثر المؤسسات الصحية تعقيدا حيث أن الخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل متعددة منها ماهو 
خاضع للسيطرة ومنها ماهو أبعد من ذلك حيث تعتمد الخدمات الطبية على عدة عناصر اهمها العنصر البشري ، البنية 

التحتية للمؤسسة ، التقنيات والتكنولوجيا ، البيئة المحيطة ، الحالة المرضية ، ثقافة الفرد والمجتمع وغيرها ...

ان سامة المريض و مأمونية الخدمة الصحية في المستشفيات هي من الركائز األساسية التي يجب أن تكون في  صلب 
اولويات واهتمامات القادة واالدارات ومحور عملها ومن غير المسموح  في عصرنا الحالي ان ال تحتل سامة المريض المرتية 

  Safety Culture " االولى في أية استراتيجية تعتمدها المستشفيات و المرافق الصحية .لقد أصبح مفهوم " ثقافة السامة
في اآلونة األخيرة محور أهتمام من قبل الباحثين ومنظمة الصحة العالمية والمستشفيات الرائدة عالمياً ومطلباً ملحاً على 

الجميع البدء في تطبيقه.

مدير اإلدارة الطبية واألقسام املساعدة
الـــــدكتور فـــادي عــــــون
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لقد ركزت هيئات وموؤسسات  االعتماد 
 )CBAHI و  JCI( العالمية والوطنية كال

على مبدأ سامة المريض و مامونية 
الخدمات  في المعايير المعتمدة لديها 

، وال يغفل على أحد أنه في الفترة 
األخيرة أصبحت أكثر تشدداً في مقاربة 

تلك المعايير عبر ما يعرف بمتطلبات 
 Essential safety  السامة األساسية
requirements”   والتي اليمكن ألي 

مستشفى أو مؤسسة صحية تجاهلها  
أو التقليل من قيمتها, فالتهاون في 

تطبيق تلك المعايير يعرض حياة 
المرضى والعاملين في هذا القطاع إلى 
الخطر وانطاقاً مما اجاء أعاه وضعت 
إدارة مستشفى األحساء نصب عينيها 

ليس فقط تطبيق تلك المعايير بل بناء 
منظومة متطورة في تطبيق مايعرف ب 

  " Safety Culture"

أو ثقافة السامة  التي تعتبر نتاج قيم يتبناه الفرد والمجموعة المقدمة 
للخدمات ) فريق العمل( بدأً من عامل النظافة وصوالً إلى أعلى الهرم 

ومروراً في كافة األقسام فتصبح عندها " ثقافة السامة " جزءاً اليتجزأ 
في الهيكلية الفكرية للمؤسسة.

ان مفهوم سامة المرضى هو مجموعة تدخات تهدف إلى الحفاظ على 
سامة المستفيدين من الخدمات الصحية  في المنشات الصحية و 

المستشفيات وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من االصابات اثناء تقديم 
الخدمة او اجراء العمل الطبي , أما مفهوم "ثقافة السامة " فيتعدى 

ذلك ليشمل ليس فقط االجراءات المتخذة ، أو التدخات انما تتعداها 
الى ترشيد المواقف ، المبادئ وتصرفات مقدمي تلك الخدمات من أطباء 

، ممرضين ، تقنيين ، إداريين وغيرهم  وصوالً إلى اعلى الهرم .

  Team work  ان اعتماد برامج مكافحة العدوى و تعزيز العمل الفريقي
عبر خلق روح العمل الجماعي وتحفيز التعلم من األخطاء واعتماد 

الخدمة المبنية على االدلة  والوقائع العلمية تعزز مبدأ "ثقافة السامة " 
في المستشفيات و تؤدي  الى تفادي المضاعفات و االخطاء خال تقديم 

الخدمة الطبية.

ان التعاون الوثيق بين مستشفى االحساء و الدوائر المختصة في  وزارة 
الصحة في البرامج التي تهدف الى مكافحة العدوى و تطبيق  المعايير 

الخاصة بمتطلبات السامة باالضافة الى برنامج ترشيد استعمال 
المضادات الحيوية Antibiotic stewardship program قد ساهمت 

في خلق بيئة امنة و تعزيز  النظم الازمة للحد من المضاعفات 
الناتجة عن الخدمات الصحية. هناك قناعة اننا دخلنا في عصر ما بعد 

المضادات الحيوية حيث اصبحت فيه العدوى وااللتهابات العادية خارج 
اطار السيطرة نتيجة  الفرط في استعمال المضادات الحيوية من قبل 
المرضى انفسهم و مقدمي الخدمات الطبية مما سرع وتيرة مقاومتها 

لتلك االخيرة.

في كل لحظة يعاني اكثر من 1,4 مليون شخص في العالم من العدوى 
الجرثومية او االلتهابات المكتسبة من المستشفيات و المؤسسات 

الصحية  ذلك انه ما بين %5 و%10 من المرضى الذين تم ادخالهم الى 
المستشفيات في الدول المتقدمة التقطوا على االقل عدوى واحدة. 

ان خطر االصابة بعدوى االلتهابات خال تقديم الخدمة الطبية حسب 
منظمة الصحة العالمية يزيد بمقدار 2 الى 20 مرة في البلدان النامية 

عنها في الدول المتقدمة . ان تبني مبدأ ثقافة السامة من قبل 
المستشفيات بشكل عام والفريق العامل بشكل خاص يلعب دورا 

محوريا في مكافحة العدوى والتقليل من المخاطر .

واخيرا نطلب من هللا عز وجل ان يوفقنا في خدمة ابناء المنطقة و 
الزائرين وتقديم االفضل  لبناء مجتمع معافى وسليم.
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إن المجتمع الذى يتمتع فيه 
األفراد بالصحة والعافية هو هدف 

وغاية كل خطط التنمية فى 
بلدان العالم عامة، وفي المملكة 

العربية السعودية خاصة، وحيث 
يلقى القطاع الصحي كل اهتمام 

القيادة من أجل العناية بصحة 
الفرد والمجتمع ولرفع المستوى 

الصحى لدى جميع المواطنين 
ليساهم الجميع فى خطة 

التنمية وليشاركوا فى رقى الوطن 
وتقدمه.

وقد شهدت الخدمات الصحية 
بالمملكة العربية السعودية نقلة 
نوعية على كافة األصعدة الوقائية 

والتشخيصية والعاجية . حيث 
تحققت بفضل هللا إنجازات 
مميزة في المنشأت الصحية 

العامة والخاصة، وفي هذا الصدد 
فإن مستشفى األحساء يعد 

من الصروح الطبية المهمة في 
المنطقة الشرقية وفي المملكة، 
ويضم كافة التخصصات الطبية 

ومدعم بالكوادر الطبية المختصة 
التي تعمل ولله الحمد على 

توفير الخدمات الطبية المختلفة 
للمراجعين بما يليق بمكانته 

الطبية.
مديـر إدارة العــــالقات العـــامة
هشام بن عبداهلل بودي

خطى واثقة 
بروح الفريق الواحد
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   Distinction Journey 2018

Page - 13

www.alahsahospital.com.sa

وهنا يسرني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي 
المستشفى أن أرحب بجميع رواد وزوار المستشفى الذي 

يقدم أفضل الخدمات الصحية وفق جودة عالية، وحيث 
نسعى بإذن هللا، إلى تحقيق األهداف المرجوة والوصول إلى 

رؤيتنا المستقبلية.

ونحن فى مستشفى األحساء نسعى لذلك بخطى واثقة 
بكل الطرق لبناء صرح طبى على أحدث المستويات التقنية 

والفنية يحتوى على جميع االقسام الطبية بأفرع الطب 
المختلفة مجهزة بأحدث وسائل التشخيص والعاج مع 
تميزها بوجود وحدات طبية متكاملة تشمل تخصصات 

مختلفة للوصول ألدق طرق التشخيص وأنسب سبل العاج 
لجميع الحاالت المرضية فى أسرع وقت ممكن وذلك من 

خال فريق عمل متجانس يربطهم فيه اإلخاء والتفانى 
فى العمل من أجل رفعة هذا الصرح والعمل بروح الفريق 

المتكامل .

وحيث يعد مستشفى األحساء، واحداً من أهم وأحدث 
المستشفيات في المنطقة ويساهم في تنمية القطاع 

الصحي وتطويره ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة 
لجميع المرضى، ليكون مركزا للتميز في تقديم الخدمات 

الصحية ذات الجودة العالية.

ولتحقيق هذا الهدف فإن مستشفى األحساء حريص على 
أن يضم بين صفوفه خيرة األطباء واالستشاريين في جميع 

االختصاصات الطبية من الحاصلين على شهادة البورد 
األمريكي أو الزمالة البريطانية أو ما يعادلهما، ويضم أيضاً 

كوادر تمريضية وفنية وإدارية من ذوي الشهادات العليا 
والخبرة المتميزة في مجاالتهم.

مستشفى األحساء 
نسعى لذلك بخطى 

واثقة بكل الطرق لبناء 
صرح طبى على أحدث 

المستويات التقنية 
والفنية يحتوى على 

جميع االقسام الطبية 
بأفرع الطب المختلفة



رسالتنا 
مستشفى األحساء ملتزم بالتطوير 

المتواصل لجودة الرعاية الصحية 
من خال توفير أرقى الخدمات 

الطبية الوقائية و العاجية للمرضى 
عبر اعتماد المعايير الوطنية  

والعالمية و توظيف ذوى المهارات 
بهدف تلبية توقعات عمائنا و 

تجاوزها بمراحل و ذلك في بيئة 
آمنة.

Our Mission

Al Ahsa hospital is committed 
to consistently improve the 
healthcare quality by providing 
excellent preventive and 
curative medical services to 
our patients through adopting 
national and international 
standards, recruiting skilled 
staff in order to meet and 
exceed our customer’s 
expectations in a safe 
environment.

رؤيتنا 
أن نكون الخيار المفضل للمرضى 
والزماء و جميع مقدمي خدمات 

الرعاية الصحية فى المنطقة 
الشرقية. 

Our Vision
To be the preferred choice for pa-
tients, associates and all healthcare 
providers in the eastern region.

جميع المتعاطين بالشأن الصحي.

الجودة والسامة.

خدمة جميع عمائنا.

Our Philosophy is to focus on:

 Our Stakeholders.

 Quality and Safety.

 Customer Service for All.

فلسفتنا هي التركيز ىلع: 

www.alahsahospital.com.sa    Distinction Journey 2018
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االستقامة في التعامل 

نعمل أخاقيا وبمسؤولية في كل ما نقوم به ونعتبر 
أنفسنا مسؤولين عن تصرفاتنا.

Integrity:
We act ethically and responsibly in everything 
we do and hold ourselves accountable for our 
behavior.

الحساسية العرقية والثقافية 

أن نكون حساسين تجاه الخلفية العرقية والثقافية 
لمرضانا ، زائرينا وموظفينا .

Ethnical and cultural sensitivity:
Being sensitive to ethnical and cultural 
background of patients, visitors and employees.

التميز 

تحقيق التميز في كافة األنشطة الطبية والطبية 
المساعدة .

Excellence:
Delivering excellence in all clinical and non-
clinical activities.

الرحمة 

االستجابة لاحتياجات العاطفية للمرضى وعائاتهم 
خال فترة الشفاء.

Compassion:
responding to the emotional needs of patients 
and their families, during the healing process.

العمل الجماعي

تقدير أهمية التنسيق والعمل الجماعي عند تقديم 
الرعاية الصحية .

Teamwork:
recognizing the power of coordinated input in 
managing projects and in the delivery of care.

االبتكار 

العمل مع االلتزام في البحث المتواصل لتوفير 
إجراءات متقدمة و فعالة.

Innovation:
operating with a commitment to seek out and 
providing effective progressive procedures.

قيمنا
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خدمات التنويم

في مستشفى األحساء، ليس المرضى يعالجون 
فقط بأحدث المعدات الطبية وبواسطة فريق 

من األطباء والممرضين من ذوي الخبرة الواسعة 
فحسب، بل يتلقون أيضاً رعاية طبية ممتازة وغير 

مسبوقة في إطار مريح منذ لحظة الدخول إلى 
المستشفى إلى حين المغادرة. 

 لقد تأسست المستشفى  بهدف توفيرأرقى 
مستويات الخدمة االستشفائية بناءً ألفضل 

معاييرالجودة وسامة المرضى الوطنية والعالمية 
وبتكلفة مقبولة.

تتضمن المستشفى 200 سريراً بما فيها أجنحة 
ملكية، وغرف لكبار الشخصيات، وغرف خاصة، 

وغرف عادية موزعة على التخصصات التالية:
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األطفال .

النساء والتوليد .

األمراض الباطنية والجراحة للرجال .

األمراض الباطنية والجراحة للنساء.

قسم الجراحة

قسم الطب الباطني

قسم التوليد واألمراض النسائية

قسم األطفال وحديثي الوالدة

وحدة العناية المركزة

وحدة العناية القلبية

وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

وحدة العناية المركزة لألطفال

وحدة الرعاية الممتدة

قسم الطوارئ

قسم المختبر

قسم بنك الدم

قسم األشعة التشخيصية والتصوير الطبي

قسم الصيدلية

قسم العاج الطبيعي والطب الرياضي

خدمات غرف العمليات

وحدة الغسيل الكلوي

وحدة  قسطرة القلب والشرايين 

وحدة أمراض الجهاز الهضمي

تفتيت الحصوات

مركز مغربي للعيون

وحدة اإلخصاب المساعد وأطفال األنابيب 
والحقن المجهري

مركز الجلدية والتجميل

وحدة جراحة وعاج السمنة 

مركز التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني

نسعى جاهدين لجعل إقامتكم في المستشفى ممتعة ومريحة قدراإلمكان، كما 
يسرنا مناقشة أي طلب أومشكلة قد تواجهون فيما يخص إقامتكم مع فريق 

متخصص من العاملين اإلجتماعيين أو موظفي عاقات المرضى الذين سيقومون 
بالمساعدة لحل ما قد يعترضكم من مشاكل بهدف تعظيم مستوى رضائكم.



Page - 18

www.alahsahospital.com.sa    Distinction Journey 2018

Department of Surgery
Department of Internal Medicine
Department of Obstetrics and Gynecology
Department of Pediatrics and Neonatology
Intensive Care Unit
Cardiac Care Unit
Neonatal Intensive Care Unit
Pediatric Intensive Care Unit
Extended Care Unit
Emergency Medicine Department
Laboratory Department
Blood Bank Department
Diagnostic Radiology and Medical Imaging Department
Pharmacy Department
Physiotherapy and Sports Medicine Department
Operating Room services
Hemodialysis Unit
Cardiac Catheterization and Coronary Angiography unit
Gastroenterology unit
Extracorporeal Shockwave Lithotripsy
Magrabi ophthalmology center
In Vitro Fertilization unit
Dermaesthetic center
Bariatric Surgery unit
Continuing Medical  Education and Professional 
Development Center

Hospital 
Departments 
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At Al Ahsa Hospital, not only are our patients treated with 
state-of-the-art equipment and by experienced medical and 
nursing staff, they are also treated with unsurpassed excellent 
patient care and in a comfortable setting from the time they 
walk through our doors until they are discharged.

The Hospital was built to meet the world’s best healthcare 
standards according to national and International patient 
safety and quality standards at very considerable rates.

The hospital consists of 200 beds including royal suites, 
VIP rooms, private rooms, and regular rooms covering the 
following specialties:

 - Pediatrics.
 - OBGYN.
 - Male Medical Surgical.
 - Female Medical Surgical.

We strive to make your stay pleasant and as comfortable as 
possible, and we are always happy to discuss any individual 
requirements or complaints that you may have regarding your 
stay with our social worker or patient relations officers who 
can help solve problems you’re concerned with, and identify 
resources in order to maximize your level of satisfaction.

Inpatient 
Services:



 أقسام
املستشفى

Hospital 
Departments 
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 قسم الجراحة

يلتزم قسم الجراحة في مستشفى األحساء 
بتقديم الرعاية الجراحية الرحيمة األكثر فعاليةً 

وأماناً بهدف الحصول على أفضل النتائج 
للمرضى المستفيدين من خدماته .

Department of Surgery

Al Ahsa hospital Department of Surgery 
is committed to offering the safest, 
compassionate and most effective surgical 
care to optimize patients’ outcomes.

 قسم الطب الباطني

 يسعى قسم الطب الباطني إلى الحفاظ على 
دور ريادي في تقديم خدمات الرعاية الصحية 

المتخصصة في الطب الباطني للمرضى 
المستفيدين من خدمات المستشفى . 

Department of Internal 
Medicine

The Department of Internal Medicine strives 
to maintain a leadership role in providing 
specialized healthcare services to our patients.

  قسم التوليد واألمراض النسائية

يتمتع قسم التوليد واألمراض النسائية في 
مستشفى األحساء بخبرة كبيرة في توفير 

خدمات مميزة في الرعاية الصحية للمرأة عبر 
تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات التي 
تتوافق مع اإلحتياجات الخاصة بالمرأة من 

مختلف الفئات العمرية.

Department of Obstetrics and 
Gynecology 

The Depar tment of  Obstetr ics  and 
Gynecology at Al Ahsa hospital has a 
great experience in providing excellence 
in women’s healthcare.
We offer a wide scope of services that 
address every healthcare aspect of a 
woman across her life taking into account 
each woman’s unique needs.
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   قسم األطفال وحديثي الوالدة

يلتزم قسم طب األطفال وحديثي الوالدة في 
مستشفى األحساء بتقديم رعاية سريرية 

مميزة من الوالدة إلى عمر 13 سنة   لكافة 
الحاالت المرضية.

Department of Pediatrics and 
Neonatology

The department of Pediatrics is committed 
to excellence in clinical care for children 
from birth to 13 years of age across a full 
range of pediatric conditions.

 )ICU( وحدة  العناية المركزة

توفر وحدة العناية المركزة خدمات متخصصة 
في العناية المركزة مصنفة على أنها من أفضل 

وحدات العناية المركزة بالمنطقة الشرقية 
للمملكة باإلضافة إلى تميزها في تقديم 

خدمات عاجية لمختلف الحاالت الطبية 
الحرجة والحاالت الجراحية المعقدة وحاالت 

الفشل العضوي وفقاً ألعلى معايير الجودة 
والسامة الوطنية والعالمية .

Intensive Care Unit (ICU)

The Intensive Care Unit provides a highly 
specialized critical care, and it is considered 
among the best intensive care units in the 
eastern region, in addition to its uniqueness 
in providing therapeutic services for various 
critical medical cases, complex surgical 
cases, and organic failures, according to 
the highest national and international 
quality and safety standards.
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 ) CCU( وحدة  العناية القلبية

وحدة العناية القلبية هي وحدة صحية 
متخصصة في العناية بمرضى األزمات 

القلبية والذبحة الصدرية وإضطراب نظم 
القلب وغيرها من أمراض القلب التي 

تتطلب متابعة خاصة.

من أهم ميزات هذه الوحدة  المتابعة 
الدائمة لوظائف القلب مما  يتيح التدخل 
السريع سواء بالعاج أو تقويم نظم القلب 
بإشراف مباشر من فريق طبي متخصص 

من اإلستشاريين واألخصائيين يسانده 
كادر تمريضي على مستوى عال من الكفاءة 

وذلك على مدار 24 ساعة طوال االسبوع.

Cardiac Care Unit (CCU)

The Cardiac Care Unit is specializing in 
the care of patients with heart attack, 
angina, arrhythmia and other heart 
diseases requiring special follow-up.
One of the most important features of 
this unit is the continuous monitoring 
of cardiac functions allowing rapid 
intervention, either with treatment 
or cardiac arrhythmia, and providing 
supervision to patients by a specialized 
medical  team of consultants and 
specialists, supported by a highly 
qualified nursing staff 24 hours a day.

وحدة العناية المركزة 
)NICU( لحديثي الوالدة

توفر وحدة العناية المركزة خدمات 
الرعاية الطبية لحديثي الوالدة الذين 
يعانون من أمراض حادة من عمر 30 

اسبوع وأكثر وذلك  على مدار 24 
ساعة . 

تهدف الوحدة إلى توفير رعاية 
استثنائية ترتكز على تشجيع 

مشاركة الوالدين في جميع جوانب 
رعاية أطفالهم، كما توفر الوحدة 
الغرف التي تمكن الوالدين زيارة 

أطفالهم والتفاعل معهم في بيئة 
عائلية ودية ومريحة.

Neonatal Intensive Care 
Unit (NICU)

The unit provides neonatal care 
services for neonates with acute 
illnesses born at 30 weeks and 
above, 24 hours a day.

T h e  u n i t  a i m s  t o  p r o v i d e 
exceptional family-centered 
care, where parents are actively 
encouraged to participate in all 
aspects of their child’s care. The 
unit provide rooms that enable 
parents to visit and interact with 
their baby in a comfortable and 
family friendly environment.
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 )PICU( وحدة العناية المركزة لألطفال

إن وحدة العناية المركزة لألطفال )PICU( في مستشفى 
األحساء هي وحدة متخصصة للتعامل مع الحاالت الحرجة 

للرضع واألطفال والمراهقين، حيث يقوم فريقنا الطبي 
المتعدد التخصصات بتوفير الرعاية الطبية الازمة للرضع 

واألطفال والمراهقين حتى عمر 13 سنة والذين يعانون من 
حاالت مرضية حرجة، أو اصابات، أو الذين خضعوا لعمليات 

جراحية معقدة.

Pediatric intensive care unit 

The pediatric intensive care unit (PICU) at Al Ahsa hospital, 
is an area specializing in the care of critically ill infants, 
children, and teenagers.
Our multidisciplinary team care for infants, children and 
young people up to age 13 who are critically ill or injured 
or who have had complex surgery. 

  )ECU( وحدة الرعاية الممتدة

توفر وحدة الرعاية الممتدة في مستشفى 
األحساء للمرضى ذوي الحاالت الصعبة والتي 

تتطلب حالتهم الصحية البقاء في المستشفى 
لعدة أسابيع أو أشهر خدمات الرعاية الطبية 

والتمريضية في بيئة استشفائية شبيهة بمنازلهم 
بواسطة كادر طبي وتمريضي متخصص بالرعاية 

الممتدة.

Extended Care Unit (ECU):

The Extended Care unit at Al Ahsa hospital 
offers a home-like environment while providing 
extended medical and nursing care services 
for medically complex patients expected to 
require care for weeks to months through 
a specialized and experienced medical and 
nursing team.

الرعاية الطبية 
الالزمة للرضع 

واألطفال 
والمراهقين 
حتى عمر 13 

سنة

PICU

الرعاية الممتدة 
للمرضى 

ذوي الحاالت 
الصعبة

ECU
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قسم الطوارئ 

يحتوي قسم الطوارئ على 27 سريراً و4 عيادات وهو مجهز بأحدث 
األجهزة والمعدات ويقدم الخدمات الطبية الطارئة على مدار 

أربع وعشرين ساعة وطيلة أيام األسبوع ألبناء منطقة األحساء 
والمنطقة الشرقية. 

تتميز خدماتنا باعتمادها االدلة العلمية في طب الطوارئ مما 
يساهم في ايصال العاج وإنقاذ الحياة في الوقت المناسب ألكثر 

من 70,000 حالة سنوياً.

Emergency Medicine Department

With its 27 equipped beds and four clinics, and the most 
advanced equipment and resources, our ER department 
offers, round-the-clock on all weekdays, attending level 
care and unique services to Al Ahsa community and eastern 
region citizens.
Our services focus on building processes that bring the best 
in evidence-based emergency care to the bedside which 
allow us to deliver timely, and lifesaving treatments to over 
70,000 cases annually. 

قسم المختبر  

 قسم المختبر مجهز بإمكانيات وأجهزه حديثه عالية 
الدقه تمكنه من إجراء مختلف التحاليل الطبيه 

بجودة عالية، وسرعة، ودقة، وتخوله إصدار نتائج 
مخبرية موثوقة تساهم في توفير رعايه صحية 

فضلى للمرضى في منطقة األحساء.

يلتزم المختبر بأعلى معايير الجوده و سامة 
المرضى وهو حائز على شهادة االعتماد من الكلية 

األمريكية لعلوم األمراض ) CAP ( التي تعتبر 
المعيار الذهبي للمختبرات وتعكس إلتزامنا تجاه 

صحة أفراد مجتمعنا.   

Laboratory department

Our Laboratory is a full-service laboratory well 
equipped to perform testing which spans the 
major disciplines of laboratory medicine. The 
Laboratory provides superior quality, rapid, 
accurate, and meaningful data for optimum 
patient care throughout Al Ahsa region.
The Lab adheres to the highest standards of 
quality and patient safety. 
It is accredited by the College of American 
Pathologists (CAP), the industry’s gold standard, 
and this certification reflects the commitment 
we have to the well-being of our community.

حائز على شهادة 
االعتماد من الكلية 

األمريكية لعلوم 
) CAP ( األمراض
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قسم بنك الدم   

بنك الدم هو المسؤول عن جمع وتخزين الدم 
ومنتجاته، وتحليل فصائل الدم، وفصل مكونات 
الدم، وإختبارات توافق الدم ونقل الدم، وفصل 

البازما المجمدة الطازجة ومكونات الصفائح 
الدموية، ومنتجات الدم كافة التي تستعمل 

لألغراض الطبية من خال أفضل الممارسات 
اآلمنة كما يتبع معايير وأساليب عالية الجودة في 
معالجة العينات المتبرع بها، وشروط محددة قبل 

سحب الدم من المتبرع لضمان الحصول على 
أفضل النتائج.

Blood Bank Department

The Blood bank is responsible for managing 
and administering Blood donations, Blood 
grouping, analyses, separation, cross matching 
and transfusions of Packed RBC (Leuko-reduced 
and Platelet-reduced), Fresh frozen plasma, 
platelets and blood products for medical 
purposes through best and safe practices. It 
follows high standards for processing donated 
samples, and follows specific conditions before 
collecting blood from the donor to ensure 
the best results.

قســم األشـعـة التشخيصية

والتصوير الطبي 

يقدم قسم األشعة والتشخيص الطبي افضل خدمات 
التصوير الطبي والشعاعي بناءً ألعلى معايير الجودة 
العالمية للمرضى الداخليين والخارجيين في منطقة 

األحساء.

تساهم المعدات المتطورة  والتقنيات الحديثة  
المستعملة في مجال التصوير الطبي في هذا القسم  

بتعزيز قدرات الفريق الطبي في التشخيص الدقيق 
للحاالت والحفاظ على الريادة في تقديم خدمات 

رعاية صحية ذات جودة عالية .

 القسم مجهز بأحدث األجهزة المتطورة وذلك لتأمين 
مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية .

Diagnostic Radiology and Medical 
Imaging department

Our Diagnostic Radiology and Medical Imaging 
department provides high quality inpatient and 
outpatient diagnostic imaging and consultation 
in Al Ahsa region. 
With its advanced equipment and state-of-the-art 
interventional radiology service, the department 
assists our medical team in making diagnosis and 
to maintain a leadership position in providing 
quality healthcare services.
The department is equipped with advanced and 
modern imaging equipment providing the full 
range of radiological services.
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قسم الصيدلية   

تقدم الصيدلية خدمات رعاية شاملة للمرضى من خال 
توفير خدمات دوائية فريدة من نوعها ذات تكلفة مناسبة 

للجميع على حد سواء و التي من شأنها رفع مستوى 
جودة الرعاية المقدمة وذلك تحت إشراف لجنة العاج 
والدواء المكونة من أطباء و صيادلة يعملون في جو من 

التواصل و اإلحترام المتبادل بما يتماشى مع معايير المركز 
السعودي العتماد المنشآت الصحية، و اللجنة المشتركة 

الدولية العتماد جودة المنشآت الصحية، وبناءً ألحكام 
وتنظيمات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

Pharmacy department 

Our Pharmacy Services supports comprehensive 
patient care by providing excellent, unique and cost 
efficient pharmaceutical care that are geared towards 
providing quality care to all patients, nursing and 
medical staff alike, in an atmosphere of shared respect, 
teamwork and communication, under supervision 
of the Pharmacy and Therapeutic Committee in 
accordance with (CBAHI) & (JCIA) standards, and 
under the umbrella of the rules and regulations of 
the ministry of health in the Kingdom of Saudi Arabia.

قسم العالج الطبيعي 

والطب الرياضي

قسم العاج الطبيعي والطب الرياضي لديه إلتزام تجاه 
المجتمع الذي نخدم بتعزيز الصحة المثالية والحركة لدى 
األفراد من خال السعي للتميز في الممارسة على أساس 

التحسين المستمر للجودة.

 الكيروبراكتيك

الكيروبراكتيك وهو أحد فروع الطب البديل ويعتمد 
على المعالجة بتقويم العمود الفقري يدويا دون اللجوء 

الى استعمال الجراحة أو األدوية ويركز على العاقة 
الميكانيكية بين العمود الفقري والجهاز العصبي ويهدف 

لتصحيح فقرات العمود الفقري إلستعادة الوظيفة 
الطبيعية للجهاز العصبي .

Physical Therapy and Sports 
Medicine Department

Our Physical Therapy and Sports Medicine 
Department has a commitment to the commu-
nity we serve to promote optimal health and 
function in individuals by pursuing excellence in 
practice based on continuing quality improve-
ment. 

Chiropractic 

Chiropractic is a branch of alternative medicine, 
that emphasis using manipulative therapy to treat 
the spinal column without using medicines and 
surgery . it focuses on the biomechanical relationship 
between the spine and the nervous system in regard 
to correct the spinal misalignment , the preservation 
and restoration of the nervous system.

Page - 27



Page - 28

www.alahsahospital.com.sa    Distinction Journey 2018

خدمات غرف العمليات  

 توفر غرف العمليات في مستشفى األحساء بيئة 
آمنة للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية 

من أجل استعادة صحتهم و عافيتهم على 
أمثل وجه، كما تقدم وبمساندة طاقمها الطبي 
والتمريضي رعاية مختصة فعالة وعالية الجودة 
مملوءةً باإلحترام للمريض و كرامته وحقه في 

الخصوصية.

تضم الوحدة 6 غرف عمليات مستخدمةً أحدث 
التقنيات الجراحية و مجهزةً بأحدث التكنولوجيا 

من ماكينات ومعدات ومستلزمات جراحية متوفرة 
وفقاً للمعايير المحلية والعالمية للجودة و سامة 

المرضى.

Operating Room Services

The Operating Room at Al Ahsa hospital provides 
a safe environment for patients undergoing 
surgical procedures to restore optimum health 
and wellness. The unit and its staff provides 
quality, competent, and cost–effective care 
with the respect for life, dignity, and patient’s 
right to privacy.
Our operating Room comprises 6 operating 
theaters, and it utilizes the most advanced 
surgical techniques, and is equipped with the 
most advanced technologies using state-of-
the-art equipment, and materials available in 
accordance with national and international 
standards for quality and patient safety.
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وحدة  الغسيل الكلوي:     

تهدف وحدة الغسل الكلوي إلى تقديم  الخدمات الطبية 
الفضلى لمرضى الفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

  Hemodialysis تعمل تقنية الغسيل الكلوي أو الديلزة
على تصفية وتنقية الدم عبر إزالة الفضات والمواد 

السامة من الجسم وتعويض فقدان عمل الكلى وذلك 
باستخدام ماكينة وهي تعرف لدى العامة باسم غسيل 

الكلى.

تشمل خدماتنا المتخصصة على فتح مجرى في األوعية 
الدموية إلجراء الغسيل الكلوي العاجي لتنقية الدم 

من السموم، وإزالة السوائل الزائدة من الجسم، و فصل 
البازما.

Hemodialysis Unit

The aim of the Hemodialysis unit is to deliver the 
optimal medical support for the patient with acute 
or chronic renal failure.
The hemodialysis is a process of purifying the blood of 
a person whose kidneys are not working normally by 
achieving extracorporeal removal of waste products 
from the blood, and compensating for renal function 
loss by using a machine, and it is commonly known 
as dialysis.
Our Specialized services include the placement 
of vascular access for the conduct of therapeutic 
hemodialysis, hemoperfusion, plasmapheresis, or 
hemofiltration.



وحدة  قسطرة القلب والشرايين :

تُعتبر عملية قسطرة القلب من أكثر العمليّات رواجاً في العالم، 
وهي تُستخدم لتشخيص وعاج األمراض التي تصيب القلب، وذلك 

عبر إستخدام أنبوب خاص يتم إدخاله في الشرايين الموجودة في 
الذراع أو أعلى الفخذ أو الرقبة، وإيصاله إلى القلب. 

تهدف عملية القسطرة في المقام األول إلى العاج الفوري لحماية 
عضلة القلب من التلف وموت الخايا فيها   والتأكد من سامة 

عضلة القلب والشرايين التاجية والصمامات.

 الوحدة مجهزة بأحدث جهاز متطور لقسطرة القلب والشرايين في 
المنطقة الشرقية ) فيليبس أزوريون 3( ، والذي يتميّز بإعطاء صور 
متعددة للقلب عالية الدقة بسرعة فائقة مما يوفر األمان للمريض.

Cardiac Catheterization and Coronary 
Angiography unit

The Cardiac catheterization is one of the most common 
operations in the world. It is used to diagnose and treat heart 
diseases by inserting a special tube into the arteries in the 
arm, thigh, or neck, and reaching the heart.
Cardiac catheterization is a procedure used at first as an 
immediate treatment to protect the heart muscle from damage 
and cell death, and to make sure that the heart muscle, 
coronary arteries and valves are well suited to their functions.
The unit is equipped with the latest advanced Cardiac and 
vascular catheterization machine in the Eastern Region (Philips 
Azurion 3), and it is characterized by giving multiple images of 
the heart of high precision, with a high speed, which provides 
more safety to the patient.
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وحدة أمراض الجهاز الهضمي 

تقدم وحدة أمراض الجهاز الهضمي في 
مستشفى األحساء خدمات إكلينيكية ممتازة 

للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز 
الهضمي، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تحقيق 

التميز في تقديم الرعاية للمرضى.

Gastroenterology Unit

The Gastroenterology unit at 
Al Ahsa hospital is dedicated 
to providing excellent clinical 
service to patients with 
gastrointestinal diseases aiming 
at excellence in patient care. 

وحدة التنظير 

تم تجهيز وحدة التنظير بأحدث معدات التنظير المبتكرة عالمياً 
والتي تدعم أفضل الطرق الشخيصية والعاجية وفقاً ألحدث 
المبادئ التوجيهية لمكافحة العدوى وأفضل المعايير الوطنية 

 والعالمية.
يشرف على هذه الوحدة استشاريون في أمراض الجهاز الهضمي 

يساندهم طاقم طبي وتمريضي متخصص من ذوي الخبرة.

Endoscopy Unit

The endoscopy unit is equipped with the latest innovative 
endoscopy equipment that supports the best diagnostic & 
therapeutic management, and follows strict implementation 
of infection control guidelines according to national and 
international standards. The unit is supervised by consultants, 
and a highly qualified and well trained medical and paramedical 
staff.
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 تفتيت الحصوات

 تتشكل حصوات الكلى بصورة أكثر تواتراً عند 
الرجال في مقتبل وأواسط العمر،  ولألشخاص 

الذين يعيشون في مناخ حار فرصة أكبر لتطوير 
حصى في الكلى عند عدم تناولهم كمية كافية 
من السوائل لتعويض الماء المفقود عبرالتعرق.

Extracorporeal Shockwave 
Lithotripsy (ESWL)

Kidney stones are formed more frequently 
in men in the prime of middle age, and will 
be of a greater chance of development for 
people who live in a hot climate, if they did 
not drink enough fluids to compensate for 
the water lost through sweating.

مركز مغربي للعيون 

تقدم المستشفى خدمات أمراض العيون عن طريق 
مركز مغربي للعيون المتواجد بالمستشفى وتجرى 

جميع عمليات العيون فى المستشفى بواسطة الفريق 
الطبي المتميز التابع لمركز مغربي بما في ذلك جميع 

العمليات التي وصل اليها العلم الحديث .

Magrabi Ophthalmology Center

Our Hospital provides the ophthalmology services 
through Magrabi eye Centre. 
All Ophthalmology procedures including the most 
highly advanced procedures are done by Magrabi 
medical team at Al-Ahsa Hospital.
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وحدة اإلخصاب المساعد 
وأطفال االنابيب والحقن 

المجهري

توفر وحدة اإلخصاب المساعد وأطفال األنابيب 
والحقن المجهري  في مستشفى األحساء خطط 

خاصة لكل زوجين مبنية على أحدث التقنيات 
العلمية والمعملية المتاحة في هذا المجال، 

وتقدم الدعم واإلهتمام اللذان من شأنهما 
مساعدة الزوجين على مواجهة اإلحتياجات 

النفسية الخاصة بهما عند التعاطي مع مشاكل 
تأخراإلنجاب وذلك في بيئة مهنية داعمة 

للزوجين. 

Assisted Reproduction, In 
Vitro-Fertilization (IVF) and 
Intracytoplasmic Sperm 
Injection (ICSI) Unit

Our Assisted Reproduction ,  In-Vitro-
Fertilization ( IVF) and Intracytoplasmic Sperm 
Injection ( ICSI) Unit provides world-class 
individualized infertility treatment plans, and 
offers the compassion and support services 
that will help couples cope with the special 
emotional needs in dealing with infertility 
problems in a professional and patient-friendly 
environment.

مركز الجلدية والتجميل  

يتخصص المركز بتقديم عاجات متميزة في مجال 
األمراض الجلدية وتعزيز ساسة الجلد وجعله أكثر نضارة 

لكٍل من النساء والرجال،عن طريق فريق عمل متخصص 
مؤلف من استشاريين وممارسين  طبيين وفنيين ذو 

خبرة عالية المستوى، يعمل ضمن جوٍ آمٍن مفعمٍ  بالراحة 
واإلسترخاء.

يقدم المركز أفضل الخدمات لزواره باستخدام آخر ما 
توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الغير جراحية مما يضمن 

الحصول على أفضل النتائج المرجوة.

Dermaesthetic center 

We are Experts in treatments that promote smoother, 
more radiant skin, for both woman and men 
performed by highly skilled, qualified consultants 
dermatologists and medical practitioners in a relaxed 
soothing atmosphere. Our center benefits from 
the latest technologies, thus offering you the best 
results possible with high standard services in a safe 
environment.
Our Center addresses customer needs with the 
most advanced, proven, non-invasive medical and 
aesthetic technology and enhances their personal 
well-being, confidence and self-esteem in a safe and 
professional environment.
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وحدة جراحة وعالج السمنة   

تقدم وحدة جراحة وعاج السمنة حلول جذرية 
لألشخاص الذين يعانون من مشاكل السمنة 

والوزن الزائد والذين لم يتمكنوا من إنزال وزنهم 
بالطرق التقليدية كالحمية, الرياضة، والعاجات 

المختلفة.

Bariatric Surgery Unit

Our bariatric surgery unit provides drastic 
solutions for people who suffer from obesity 
and unable to lose significant weight with 
diet, exercise and medication. 
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مركز التعليم الطبي المستمر 
والتطويرالمهني

توفر مستشفى األحساء برامج متكاملة للتعليم الطبي 
المستمر والتطوير المهني معتمدة من جمعية القلب 

السعودية و بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 
حيث تقام محاضرات أسبوعية لألطباء، والصيادلة، 

والممرضين، والفنيين الصحيين، ومختلف الفئات العاملة في 
المستشفى.

 يلتزم مستشفى األحساء بتعليم وتطوير موظفيه، عبر تقديم 
دورات خاصة بتنمية القدرات والمهارات اإلكلينيكية، واإلدارية، 

والتطوير المهني.

تساعد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على 
تحفيز استمرارية الموظفين بالعمل، وتحسين مهاراتهم مما 

ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية المقدمة كما 
تقوم المستشفى بإجراء تقييم للبرامج التدريبية التي أنجزت 

عن طريق دراسة استقصائية وتقييم للمهارات المكتسبة.

توفر المستشفى فرص للتدرب تعكس حاجات المستشفى،  
وتدعم في نفس الوقت أداء الموظفين وتعزز تطورهم 

الوظيفي. 

إن شهادات دعم الحياة الصادرة عن المستشفى معتمدة 
من جمعية القلب السعودية ومعترف بها من قبل الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية.                    

Continuing Medical Education and 
Professional Development center

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.
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قسم العيادات الخارجية   

يقدم قسم العيادات الخارجية في مستشفى األحساء 
مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، والجراحية، والتداخلية، 

والتشخيصية للمرضى من جميع الفئات العمرية وذلك 
بأسعار مدروسة. 

يشرف على عياداتنا طاقماً طبياً من أطباء إستشاريين 
وأخصائيين ذات خبرة وكفاءة عالية من مختلف التخصصات 

والذين لديهم تاريخ مشرف في خدمات الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات حول كافة اإلختصاصات الرجاء زيارة 
www.alahsahospital.com.sa موقعنا االلكتروني

Outpatient Department -OPD 

Al Ahsa hospital Outpatient Department 
offers a wide range of medical, surgical, 
interventional, and diagnostic services at 
affordable fees to its patients of all age groups. 
Our clinics provide access to a highly qualified 
and experienced medical staff comprising 
consultants and specialists in different 
specialties who have established a legacy of 
excellence in healthcare services.
For more information about our specialists, 
please visit our website: www.alahsahospital.
com.sa
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انطاقاً من فلسفة مستشفى األحساء التي تركز على جودة الخدمات 
المقدمة و سامة المرضى في ، يحرص مجلس إدراة المستشفى واالدارة 
العليا على إدخال التحسينات الازمة بعد األخذ بعين االعتبار الماحظات 

المقدمة من قبل  المرضى.

التجديد الناجح 
لشـهادة اآليزو 
 2005:22000

 فتماشياً مع ما ذكر سابقاً، يشرّفنا إعان تجديد شهادة نظام إدارة سامة 
الغذاء )شهادة اآليزو 2005:22000( للسنوات الثاث القادمة، وذلك بعد 

الزيارة التي قامت بها لجنة المراجعة الخارجية للمستشفى في الحادي عشر 
والثاني عشر من شهر مايو 2018.

حيث يعتبرنظام إدارة سامة الغذاء )اآليزو2005:22000( من أفضل 
األنظمة العالمية التي تسهم في تعزيز سامة الغذاء وجميع المراحل التي 

يمر بها بما في ذلك كيفية الحصول عليه وتخزينه وتحضيره وتقديمه 
والتأكد من جودته من خال االمتثال الدائم لجميع األساليب والطرق 

الخاصة التي تضمن سامة الغذاء وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً خال 
كافة ممارساتنا وتدريبنا.

إن تجديد شهادة اآليزو هو تجسيد لسعي المستشفى المتواصل من أجل 
توفير المنتجات والخدمات اآلمنة لاستهاك بحيث تكون عند حسن ظن 
العماء أو تتخطى توقعاتهم، كما أنها تمتثل للمعايير القانونية والتنظيمية 

من خال التزام المستشفى بتطبيق أنظمة غذاء آمنة وطرق عمل تركز على 
سامة الغذاء ورضا العميل كهدفين أساسيين.

كما شكر المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور ماهر جمال الدين، مسؤولة 
قسم الخدمات الغذائية وجميع الموظفين العاملين في القسم إللتزامهم 

المتواصل بالممارسات السليمة لتداول األغذية التي تضمن سامة الغذاء، 
وكذلك للمساهمة في نجاح المستشفى.

فبشكٍل عام يؤكد تجديد هذه الشهادة التزامنا المستمر بضمان سامة 
الغذاء وتعزيز ثقة المرضى والعماء في ممارساتنا وخدماتنا وضمان الجودة 

والسامة لألغذية المقدمة وحماية صحة العماء وسامتهم.

لثـالث ســـــنوات أخرى
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This certification renewal reflects the hospital’s continued focus to 
provide products and services that are safe for consumption, meet 
or exceed the customers’ expectations and comply with all statutory 
and regulatory requirements, all of which was possible owing to the 
hospital commitment to the Food Safety Management Systems and 
operational methods that place food safety and customer satisfaction 
at the heart of its primary goals.

The Executive Director, Dr Maher Jamal Eddine, gave special thanks to 
the Head of Food Services and each and every staff in the department 
for their continued commitment to the entire food safety cycle, and 
for taking part in the hospital success.
In general terms, the renewal of this certification demonstrates our 
ongoing commitment to food safety, strengthens patients and consumers’ 
confidence in our practices and services, ensures the quality, safety 
and nutritional value of our food and protects the consumers’ health 
and well-being.

Successful renewal of the ISO 22000:2005 
Certification for another 3-year cycle

Based on our philosophy of Continuous Quality 
Improvement and Patient Safety aimed at 
enhancing the quality of services throughout 
the organization, Al Ahsa Hospital’s Board of 
Directors and senior management are keen to 
collect feedback and incorporate refinements 
on an ongoing basis.

In line with the above philosophy, we are 
proud to announce the successful renewal of 
the International Food Safety Management 
Systems Certification - ISO 22000:2005 - for a 
new cycle of 3 years, following an external audit 
that took place on March 11th and 12th, 2018. 

The ISO 22000:2005 - Food Safety Management 
Systems- is recognized as one of the best 
systems in the world to ensure the food is 
safe and the entire processing cycle is sound, 
including the procurement, storage, food 
preparation, serving and quality assurance, 
while keeping up with the international food 
safety methods and standards in all our 
practices and trainings.    
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فيــروس  تــدع  )ال  األحســاء  مستشــفى  فيلــم  حــاز 
فــي  الثانــي  المركــز  علــى  إليــك(  يتســلل  كورونــا 
مهرجــان األفــام للعــام 2018 الــذي تــم تنظيمــه مــن 
قبــل جمعيــة خبــراء الوقايــة مــن العــدوى فــي أمريــكا .

إدارة  مجلــس  ورئيــس  الســعودي  للشــعب  هنيئــاً 
عبــد  األســتاذ  الطبيــة  للخدمــات  األحســاء  شــركة 
المحســن العثمــان وشــركاء النجــاح وجميــع منســوبي 
المستشــفى بتحقيــق هــذا اإلنجــاز الفريــد مــن نوعــه.

AL Ahsa hospital’s video titled (Don’t let MERS-
CoV Sneak up on you) won the second place in 
the APIC 2018 film festival which was organized 
by the APIC- Association for Professionals in 
Infection Control and Epidemiology- in the 
United States of America.

Congratulations to the Saudi people, the 
Chairman of Al-Ahsa Medical Services Company 
Mr. Abdulmohsen Al Othman, all partners 
in success, and hospital employees on this 
unprecedented achievement.

فوز مستشفى األحساء بالمركز الثاني
فــــي مهـــرجان األفــــــــالم فــــي أمــــريــكا للعــــــــــــام 2018

in the APIC 2018 film festival in the United States of America.
AL Ahsa hospital wins the second place
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هــذا وقــد دأبــت مستشــفى األحســاء منــذ العــام 2015م. علــى تطبيــق مفاهيــم ســامة 
المرضــى وذلــك عــن طريــق إيجــاد برنامــج خــاص يهــدف إلــى إرســاء ودعــم ثقافــة ســامة 
المرضــى وذلــك عبــر إيجــاد الســبل الداعمة لسياســة الشــفافية وحريــة التكلــم والتبليــغ 
)Just Culture( عــن أحــداث الحيــود التــي قــد تشــكل خطــراً أثنــاء تقديــم الرعايــة الصحيــة 
ــا مــن أحــداث فــي  ــا يتخلله ــة فــي خطــة العــاج وم ــن المريــض مــن المشــاركة الفعال وتمكي

بعــض الحــاالت. 

المعاييرالوطنيــة  اإلعتبــار  بعيــن  آخذيــن  المرضــى  ســامة  ثقافــة  برنامــج  تبنــي  تــم  وقــد 
مــن دعــم قيــادات  إبتــداءً  المحــاور  البرنامــج مــن مجموعــة مــن  يتألــف  والعالميــة، حيــث 
ــة عــن العقبــات  ــم بحري المستشــفى إلرســاء ثقافــة ســامة المرضــى ودعــم الموظفين للتكل
والصعوبــات التــي تواجهــم عنــد تقديــم الرعايــة الصحيــة، ويتــم ذلــك مــن  خــال اللجنــة 
التنفيذيــة للمستشــفى عبرقيامهــا بجــوالت ميدانيــة لألقســام بشــكل دوري تصــل ل 24جولــة 
ســنوياً   يتــم خالهــا النقــاش مــع الموظفيــن عــن المعاييــر والممارســات المتبعــة لتحســين 
ســبل الرعايــة الصحيــة والســامة المقدمــة للمريــض وتشــجيع الموظفيــن إلجــراء تقاريــر 
أحــداث الحيــود التــي تهــدف الــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة عبــر إيجــاد بيئــة ســامة 
عادلــة تفــرق بيــن المســؤولية الفرديــة للممــارس الصحــي المبنيــة علــى القــرار الواعــي والفــردي 

وبيــن وجــود خلــل فــي النظــام المعمــول بــه.

ويعتبــر العمــل بــروح الفريــق وتحســين التواصــل الفعــال بيــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة أثنــاء 
تقديــم الرعايــة الصحيــة والشــفافية فــي تقديم المعلومات المتعلقــة بحالة المريض، وتمكين 
المريــض مــن ممارســة دوره الفعــال كشــريك فــي الخطــة العاجيــة، مــن المحاوراألساســية 

المشــكّلة لبرنامــج ســامة المرضــى.

و قــد قامــت مستشــفى األحســاء فــي بدايــة الربــع األول مــن العــام 2018م. بتطبيق التصنيف 
عبرأتمتــة  وذلــك    )Saudi Patient Safety Taxonomy( المرضــى  لســامة  الســعودي 
)التشــغيل اآللــي( التصنيــف ضمــن برنامــج تقاريــر الحيــود المعمــول بــه فــي المستشــفى، 
ــن تصنيــف معلومــات ســامة المرضــى بإســتخدام مجموعــات  ــى تمكي ويهــدف التصنيــف إل
موحــدة مــن المفاهيــم مــع التعريفــات المتفــق عليهــا والمصطلحــات والعاقــات القائمــة 
ــا الرئيســية  ــة للقضاي ــاً للتصــورات الوطني ــا، وقــد صمــم التصنيــف ليمثــل دمجــاً حقيقي بينه
ورصدهــا  وقياســها  ومقارنتهــا  المعلومــات  وصــف  ولتســهيل  المرضــى  بســامة  المتعلقــة 

وتحليلهــا وتفســيرها لتحســين رعايــة المرضــى والسياســات المتعلقــة بهــم.

 وإنطاقــاً مــن رؤيــة مستشــفى األحســاء بــأن تكــون الخيارالمفضــل للمرضــى، وإيمانــاً بــدور 
تقنيــة المعلومــات والتكنولوجيــا، فقــد عمــدت إدارة المستشــفى إلــى قيــاس جــودة الخدمــات 
المقدمــة ودرجــة رضــى المريــض عــن هــذه الخدمــات عــن طريــق فتــح قنــوات متعــددة لســماع 
صــوت المريــض عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي والقنــوات اإللكترونيــة األُخــرى وذلــك  
للمســاهمة بتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال الرعايــة 

الصحيــة ولنشــرالوعي علــى مســتوى المجتمــع المحلــي. 

أسمعنا ً صوتك
فــي  والتقنــي  المعرفــي  التقــدم  مــن  الرغــم  علــى 
مجــال العلــوم الطبيــة التــي ضاعفــت مــن فعاليــة 
نظــم الرعايــة الصحيــة وقدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج 
المرضــى، إال أن  ايجابيــة وتخفيــف آالم ومعانــاة 
المنظمــات الصحيــة علــى مســتوى العالــم مــا تــزال 
غيــر فعالــة فــي تطبيــق نظــم الجــودة والســامة .

هــذه  حــول  الوعــي  وتوســيع  لتحســين  ســعياً   
ــة فــي  ــق، أطلقــت منظمــة الصحــة العالمي الحقائ
ــر 2004م. برنامجــاً يُعنــى بســامة المرضــى  اكتوب
أقصــى  إيــاء  علــى  األعضــاء  الــدول  فيــه  أوصــت 
درجــات اإلهتمــام  لســامة المرضــى، حيــث يهــدف 
برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة لســامة المرضــى 
إلــى تنســيق وتعميــم وتســريع عمليــات وإجــراءات 

ــم. ــع أنحــاء العال ســامة المرضــى فــي جمي

2030م.،  المملكــة  رؤيــة  مبــادرات  وكإحــدى 
واســتجابة لقــرارات منظمــة الصحــة العالميــة، تــم 
تأســيس المركــز الســعودي لســامة المرضــى فــي 
العــام 2017م. ، حيــث يعمــل المركــز الســعودي 
لســامة المرضــى كخبيــر رئيســي فــي إســتراتيجية 
إعطــاء  والتركيزعلــى  الوطنيــة  المرضــى  ســامة 

صــوت للمجتمــع ومقدمــي الرعايــة الصحيــة.

 وقــد جــاء إطــاق التصنيــف الســعودي لســامة 
وزارة  بيــن  التعــاون  نتائــج  كأحــد  المرضــى 
المرضــى،  لســامة  الســعودي  الصحة والمركــز 
حيــث يهــدف التصنيــف الســعودي إلــى المســاهمة 
فــي دعــم الشــفافية وإنتشــارثقافة ســامة المرضى 
  )OVR(الحيــود بأحــداث  والفئات المتعلقــة  
المتعلقــة   المفاهيــم  توحيــد  طريــق  عــن  وذلــك 
الصحيــة  المؤسســات  لكافــة  المرضــى  بســامة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي  المتواجــدة 

رؤيتنا من أجل تحسين
ثقافة سالمة المرضى 
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Our Vision to Promote Patient 
Safety as a Culture 

In this regard, Al Ahsa hospital has strived, since 2015, to implement 
patient safety concepts by establishing a special program to 
anchor patient safety as culture through various ways to support 
transparency policy and freedom to speak up and report (Just 
Culture) any occurrence variance that might constitute a threat 
when providing healthcare services; and effectively involve patients 
in their treatment plan including potential adverse events that 
might occur along the way. 

The Patient Safety Culture Program was adopted based on national 
and international standards. It is designed around several pillars 
such as supporting the hospital leaders to establish patient safety as 
a culture, enabling the medical personnel to speak up freely about 
struggles or challenges they might face when providing healthcare 
services. The program will be facilitated by the hospital executive 
committee which will conduct up to 24 WalkRounds per year to 
the various hospital departments. During those WalkRounds, the 
committee will discuss with the staff the standards and practices 
used with a view to improving healthcare provision and patient 
safety and encourage employees to report OVR’s to help improve 
the quality of services provided by establishing a fair environment 
for safety, that distinguishes between the (individual accountability) 
based on his conscious choice, and the presence of shortcomings in 
the system (Organization accountability). 

It is worth noting that team work, effective communication 
among healthcare providers and involving patients as 
partners in their treatment plans are all key components 
of the Patient Safety Program. 

Since Q1 2018, Al Ahsa hospital has implemented the 
Saudi Patient Safety Taxonomy through the automation 
of taxonomy in the existing OVR program. The taxonomy 
aims to classify patient safety information using standard 
concepts and agreed upon definitions, terms and relations, 
with a view to incorporating national perceptions of key 
patient safety issues, and to facilitating the description, 
comparison, monitoring, analysis and interpretation of 
patient healthcare and related policies. 

Based on Al Ahsa hospital vision to be the preferred choice 
for patients, and belief in the role of the Information 
and Communications Technology )ICT(, the hospital 
management was keen on measuring the quality of services 
and satisfaction of patients by opening various channels 
to hear the patient’s voice through the social media and 
other electronic platforms, to ultimately achieve KSA 2030 
vision for the future of healthcare and raise awareness 
among the local community. 

Speak up
Despite the scientific and technical 
advancement in medical sciences, 
which enhanced the effectiveness of the 
healthcare ecosystem and its ability to 
drive positive outcomes and alleviate 
patients’ pain and anguishes, healthcare 
organizations worldwide have yet to 
implement effective quality and safety 
systems.  

With a view to raising awareness about 
this fact, the World Health Organization 
launched, in October 2004, a patient safety 
program whereby Member States are 
recommended to pay the closest possible 
attention to the problem of patient safety. 
The program, “WHO Patient Safety, aims 
to coordinate, disseminate and accelerate 
improvements in patient safety worldwide. 

As part of KSA 2030 Vision, and in response 
to WHO decisions, the Saudi Patient Safety 
Center was established in 2017 to serve 
as a think tank in national patient safety 
strategies, focusing on giving a voice to the 
public and healthcare providers. 

The Saudi Patient Safety Taxonomy was 
launched within the framework of the 
ongoing cooperation between the Ministry 
of Health and the Saudi Patient Safety 
Center; it aims to enhance transparency 
and disseminate the safety of patients 
and categories related to Occurrence 
Variance Reports (OVR’s) as a culture, 
by standardizing patient safety concepts 
across all healthcare organizations in KSA. 



Page - 44

www.alahsahospital.com.sa    Distinction Journey 2018

مستشفى األحساء الراعي الرسمي 
لحملة صحة األحساء للتطعيم ضد 

اإلنفلونزا الموسمية

دشــنت مديريــة الشــؤون الصحيــة باألحســاء بالشــراكة مــع مستشــفى 
األحســاء اليــوم األحــد 19 صفــر 1440 هـــ الموافــق 28 اكتوبــر2018 حملــة 
التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية وذلــك بحضــور ســعادة مديــر الشــؤون 
لمستشــفى  والمديرالتنفيــذي  العميــر  عبدالحميــد  األســتاذ  الصحيــة 
األحســاء الدكتــور ماهــر جمــال الديــن ومســاعد مديــر الشــؤون الصحيــة 
للصحــة العامــة الدكتــور وليــد الســلطان وعــدد مــن القيادييــن مــن مديريــة 

صحــة األحســاء والمــدراء فــي مستشــفى األحســاء. 

وانطاقــاً مــن مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة مــا بيــن القطــاع العــام والخــاص، 
جــاءت شــراكة مستشــفى األحســاء كراعــي رســمي لحملــة التطعيــم ضــد 
اإلنفلونــزا الموســمية، لمــا لذلــك مــن أثــر فعــال فــي تحصيــن المجتمــع 
إلكتســاب المناعــة حيــث أنهــا تســتهدف جميــع الفئــات العمريــة، علمــاً أن 
الفئــات األكثرعرضــة لإلنفلونــزا هــي: األطفــال أقــل مــن 5 ســنوات، والنســاء 
المزمــن  القلــب  ومرضــى  الربــو،  ومرضــى  الســكري،  ومرضــى  الحوامــل، 
ّــن مديــر المستشــفى أن تطعيــم اإلنفلونــزا  وأمــراض الكبــد المزمنــة، كمــا بي

يخفــض  كمــا   ،60% تفــوق  بنســبة  باإلنفلونــزا  اإلصابــة  يقلــل 
اإلنفلونــزا  بســبب  التنويــم  بغــرض  المستشــفى  دخــول  احتمــال 

 .80% بنســبة 

وتهــدف حملــة التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية إلــى تطعيــم 
135 ألــف مواطــن ومقيــم فــي محافظــة األحســاء وذلــك عــن طريــق 
والمراكزالصحيــة  المستشــفيات  فــي  ثابتــة  طبيــة  فــرق  تشــكيل 
وفــرق ميدانيــة متنقلــة مشــتركة مــا بيــن مديريــة صحــة األحســاء 
ــم فــي المؤسســات  ــم خدمــات التطعي ومستشــفى األحســاء لتقدي
الحكوميــة والتعليميــة واألماكــن العامــة كالمــوالت والحدائــق وغيرها 

مــن األماكــن بهــدف الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن المجتمــع.  

وتأتــي هــذه المشــاركة اســتمراراً للجهــود التــي تقــوم بهــا مستشــفى 
األحســاء للحفــاظ علــى صحــة وســامة المجتمــع، وتعزيــز الوعــي 

الصحــي.
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Al-Ahsa Hospital the official Sponsor of the 
Seasonal Flu Vaccination Campaign that was 
launched by Al-Ahsa Health Affairs Directorate 

Al Ahsa Health Affairs Directorate, in partnership with Al-
Ahsa hospital, launched on Sunday 19th of Safar 1440 AH, 
corresponding to the 28th of October 2018, a seasonal Flu 
vaccination campaign with the presence of the Director 
of Health Affairs, Mr. Abdulhamid Al-Omair, the Executive 
Director of Al-Ahsa hospital, Dr. Maher Jamal Eddine, the 
Assistant to the Director of Health Affairs for Public Health, 
Dr. Walid Al-Sultan, senior directors from Al-Ahsa Health 
Affairs Directorate and Al-Ahsa hospital. 

The partnership with Al-Ahsa hospital as an official sponsor 
of this campaign is based on the principle of community 
partnership between the public and private sectors. This 
cooperation will effectively help immunize the society as it 
targets all age groups, including the most vulnerable, i.e. 
children below the age of 5, pregnant women, people with 
diabetes, asthma, chronic heart diseases and chronic liver 

diseases. The hospital Director also pointed out that Flu 
vaccination reduces infection by more than 60% and 
hospitalization, due to flu, by 80%. 

This campaign aims to immunize up to 135,000 Saudis and 
residents in Al-Ahsa province by setting up permanent 
medical teams in hospitals and healthcare centers and 
joint mobile teams assigned by Al-Ahsa Health Affairs 
Directorate and Al-Ahsa hospital, to provide vaccination 
services in governmental and educational institutions, 
and public places such as malls, parks, etc. in order to 
reach as many members of the society as possible. 

This contribution helps to sustain the efforts deployed 
by Al-Ahsa hospital to raise awareness about health 
issues and ensure Community Safety and Well-Being.



حضــر الــى عيــادة القلــب مريــض عمــره 63 عــام يعانــي مــن  
اآلم حــادة  فــي الصــدر عنــد أدنــى جهــد. يجــدر الذكــر ان 
المريــض المذكــور مدخــن و يعانــي مــن األمــراض المزمنــة 

التاليــة: إرتفــاع ضغــط الــدم و نســبة الكوليســتيرول.

تداخليــة  قســطرة  ألــى  المريــض  خضــع  عاميــن  قبــل 
تشــخيصية  فــي مستشــفى متخصــص أظهــرت  تصلــب فــي 
الشــرايين التاجيــة : انســداد كامــل مزمــن لشــريانه التاجــي 
األيمــن مــع انســداد معتــدل إلــى شــديد علــى شــريان التاجــي 
ّــة  المنعطف.لألســف تــم حينهــا وضعــه علــى معالجــة طبي
بمــا أّن األنســداد الكامــل المزمــن لشــريانه التاجــي األيمــن 
اعتبــر غيــر قابــل للفتــح بالبالــون  والدعامــات واألنســدادعلى 
علــى  تأثيــر  دون  كان  المنعطــف  التاجــي  الشــريان  علــى 

جريــان الــدم.

بنــأ عليــه أدخــل ألمريــض ألــى ألعنايــة ألقلبيــة ألمشــددة 
أليــد  مــن  تشــخيصية  تداخليــة  قســطرة  أجــراء  وأعدنــا 
شــريانه  علــى  ألمزمــن  ألكامــل  أألنســداد  نفــس  أظهــرت: 
التاجــي األيمــن مــع انســداد شــديد شــبه كامل على ألشــريان 
ــح  ــا ألمتخصــص بفت ــام فريقن التاجــي المنعطف.مباشــرة  ق
كلــى ألشــريانين مــع و ضــع دعامــات عاجيــة مــع نتيجــة 

نهائيــة ممتــازة علــى كلــى الشــريانين. )انظــر الصــور(

أي  دون  التالي،مــن  اليــوم  صبــاح  فــي  المريــض  خــرج 
ــاً مــن أالم ألصــدر مــع تحســن فــي  ــح خالي مضاعفــات وأصب

البدنــي. نشــاطه 

أفضــل  بتقديــم  ملتزميــن  األحســاء  مستشــفى  فــي  نحــن 
وســاْئل ألتشــخيص وألعــاج بنــاءً علــى أحــدث اإلرشــادات 
وآخــر التطــورات ألعلميــة وألعالميــة فــي أمــراض القلــب .

إنجاز طبي جديد

نجاة ستيني 
من انسداد كامل في 

الشريان التاجي
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تجـــرى ألول مــرة بقســم أمـــراض 
النســـاء بمستشفى األحساء

جراحة دقيقة و نادرة 

تــم بنجــاح بقســم امــراض النســاء بمستشــفى االحســاء اجــراء عمليــة جراحيــة دقيقــة  ونــادرة لســيدة مقيمــة. الســيدة كانــت تعانــي 
علــى مــدى اعــوام طويلــة مــن و جــود ورم بالبطــن و الحــوض ســبب لهــا الشــعور بالــم متكــرر و صعوبــة فــى الحركــة وتكــرر طلبهــا 
لمشــورة طبيــة و نظــرا لكبــر حجــم الــورم و ضغطــه علــى اعضــاء الجســم المجــاورة كان هنــاك تخــوف مــن اجــراء الجراحــة لمــا قــد تســببه 

مــن مضاعفــات للمريضــة. 

تمت متابعة المريضة 
بالمستشفى بعد العمليه 
و اخرجت بحمد هللا من 

المستشفى فى اليوم الرابع 
بعد اجراء العملية بصحة 

جيدة و اعطيت موعد 
بالعيادة الخارجية الباغها 

بنتيجه الفحص الخلوى للورم 
المستأصل و الذى تأكد كونه 
و رم ليفى حميد كما اشارت 

الفحوصات االوليه قبل 
العمليه.   
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ثــم طلبــت المريضــة استشــارة الدكتــور / هشــام حســين امــام 
استشــاري امــراض النســاء و رئيــس الطاقــم الطبــى بمستشــفى 
الفحوصــات  اجــراء  و  الحالــة  بمناظــرة  قــام  الــذي  االحســاء 
و  االورام  دالئــل  و  الــدم  فحوصــات  ومنهــا  الازمــة  الطبيــه 
الفحــص بالموجــات الصوتيــة و اشــعة الرنيــن المغناطيســي . و 
اشــارت الفحوصــات و االشــعة الــى و جــود ورم حميــدي اال انــه 
كبيــر الحجــم جــدا و محــدث ضغــط علــى االعضــاء المحيطــة و 
يجــب ســرعة اســتئصاله النهــاء معانــاة المريضــة. تــم تحديــد 
يــوم العمليــة الجراحيــة و تــم تجهيزاكيــاس مــن الــدم المطابــق 

لفصيلــة المريضــة احتياطيــا فــى حالــه االحتيــاج لــه . 

 تمــت اجــراء الجراحــه بنجــاح و قــد اســتغرقت حوالــى ســاعة
الجراحــة  هــذه  مثــل  الجــراء  قياســي  وقــت  وهــو  ونصــف 
الجراحــة  اثنــاء  تبيــن  قــد  و  المعقــدة  و   الدقيقــة 
و جــود ورم ابعــاده حوالــى 30 * 25 * 20 ســنتيميتر و يــزن 
حوالــي اربــع كيلــو جرامــات و قــد تــم ارســال الــورم المســتأصل 
فــى  باالخــد  و  لــه.  الخلــوى  الفحــص  الجــراء  المختبــر  الــى 
مــن  لكونهــا  المريضــة  قامــة  قصــر  و  حجــم  صغــر  االعتبــار 
الــورم  اســتأصال  صعوبــة  يتبيــن  اســيا  شــرق  جنــوب   دول 
بــكل  الســيدة و كان ملتصقــا  ليفــي مصــدره رحــم  وهــو ورم 
ــورم  ــم بحمــد هللا اســتئصال ال االعضــاء المجــاورة للرحم.وقــد ت
بشــكل كامــل دون حــدوث اصابــات لاعضــاء المجــاورة ودون 
بطريقــة  الجــرح  اغــاق  تــم  و  للمريضــة  دم  لنقــل  االحتيــاج 

تجميليــة للحفــاظ علــى شــكل البطــن. 
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شــملت النــدوة ثمانــي محاضــرات بــدأت بمحاضــرة القاهــا 
الدكتور / المتولى على يوســف استشــاري االمراض العصبيه 
بالمستشــفى و عنوانهــا نظــره عامــه علــى االم الظهــر. تحدث 
فيهــا عــن حجــم مشــكلة االم الظهــر وتنــاول فيهــا توضيــح 
الصفــه التشــريحيه للظهــر و مصــدراالم الظهــر . كمــا تحــدث 
عــن االم الظهــر الناتجــه عــن اســباب متصلــه باالعصــاب و 
كيفيــه تشــخيص و عــاج تلــك االســباب .ثــم القــى الدكتــور 
/ هشــام حســين إمــام إستشــاري التوليــد و أمــراض النســاء 
بالمستشــفى محاضــره عــن االم الظهــر اثــاء الحمــل . تحــدث 
فيهــا عــن نســبه حــدوث االم الظهــر اثنــاء الحمــل ووضــح 
ان هــذه الشــكوى كثيــره الحــدوث لــدى الســيدات الحوامــل. 
كمــا تحــدث عــن اســباب االم الظهــر اثنــاء الحمــل و كيفيــه 
تشــخيصها و عاجهــا . ثــم القــى الدكتــور / ســامر العجــوز 
محاضــرة  بالمستشــفى  العظــام  جراحــه  اول  اخصائــى 
عن اســباب االم الظهــر المتعلقــه بمفاصــل الظهــر و العمــود 
الفقــرى . كمــا تحــدث عــن كيفيــه تشــخيص و عــاج االم 
الظهــر الناتجة عــن العظــام و المفاصل.ثــم القــى الدكتــور / 
نجيــب نابلســى إستشــاري العــاج الطبيعــي بالمستشــفى 
محاضــره بعنــوان اعــاده التاهيــل الطبــى  لمرضــى االم اســفل 
الظهــر .تحــدث فيهــا عــن كيفيــه اعــاده تاهيــل مرضــى االم 
اســفل الظهــر المزمنــه . كمــا تحــدث عــن كيفيــه و ضــع 
اســفل  االم  لمرضــى  الطبيعــى  العــاج   جلســات  خطــط 
الظهــر المزمنــه . ثــم القــى الدكتــور / محــى الديــن غصــن 
اخصائــى العــاج اليــدوى بالمستشــفى محاضــره عــن دور 

العــاج اليــدوى فــى حــاالت االم الظهــر الحــاده. 

عــالج االم الظهـر
ندوه طبية بعنوان 

من منظور التخصصـات
الطبية المختلفة 

أقام مستشفى األحساء ندوة طبية 
بعنوان )عاج االم الظهرمن منظور التخصصات 
الطبية المختلفة( و ذلك يوم الجمعة السادس 

من شهر رجب للعام الهجري 1439 الموافق 
الثالث و العشرون من شهر مارس للعام 

الميادي 2018.

أقيمت الندوة بقاعة المحاضرات بمستشفى 
األحساء تحت رعاية المدير التنفيذى 

للمستشفى الدكتور/ ماهر جمال الدين و 
بحضور إداريي المستشفى وبرئاسة رئيس 

الطاقم الطبي الدكتور / هشام حسين امام .

الدورة معتمدة من قبل الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية بواقع 8 ساعات تعليم 

طبي مستمر. 

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية القاها المدير 
التنفيذي للمستشفى حيث رحب بالسادة 

المنظمين والمحاضرين والحاضرين كما 
اعطى نبذه عن مستشفى األحساء تناول 

فيها الجديد من الخدمات الطبية المقدمة، 
وأشار إلى االهتمام الذى يوليه مجلس ادارة 

المستشفى وإدارتها لناحية إلتزام المستشفى 
في التطوير المتواصل للجودة وسامة الخدمات 

الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين عبر االلتزام 
بالمعايير الوطنية والعالمية ،باإلضافة إلى بنـــــاء 

الثقة بين المستشــفى والمجـتمع  ومراعاة 
حقوق المرضى وضـــمان رضائهم  عن الخدمة 
الصحية،كما تكلم عن دور قادة المستشفيات 

في إدارة التغيير بهدف تلبية الحاجات المتزايدة 
في القطاع الصحي.
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ماهــر  احمــد   / الدكتــور  القــى  ثــم   
بالمستشــفى  التخديــر  اخصائــى 
محاضــره عــن االم الظهــر الناتجــه عــن 
االنــزالق الغضروفــى و الطــرق الحديثــه 
لعــاج تلــك الحــاالت تحــدث فيهــا عــن 
كيفيــه تشــخيص حــاالت االم الظهــر 
الناتجــه عــن االنــزالق الغضروفــى كمــا 
لتلــك  الحديثــه  العــاج  طــرق  شــرح 

الحــاالت.

وقــام بعــد ذلــك الدكتــور / هشــام إمــام 
ــح المجــال للنقــاش  ــدوة بفت رئيــس الن
الســادة  و  المحاضريــن  الســادة  بيــن 
االطبــاء الحضــور وتــم فــي هــذه األثنــاء 
توضيــح بعــض النقــاط الهامــة و التــي 
تفيــد الســادة االطبــاء فــي تعاملهــم مــع 
تلــك الحــاالت بمــا يعــود بالنفــع علــى 

المرضــى و المجتمــع.

فعاليــات  إنهــاء  النقــاش  بعــد  وتــم 
مــن  تضمنتــه  عمــا  بملخــص  النــدوة 
توصيــات بغــرض تقديــم خدمــة طبيــة 
أفضــل الهالــي محافظــة األحســاء و مــا 
حولهــا مــن مــدن بالمنطقــه الشــرقية 

المملكــة. مــن 

تحــدث فــى المحاضــره عــن تقنيــة العــاج اليــدوى فــى العمــوم كمــا تحــدث عــن طــرق 
العــاج اليــدوى المســتخدمه فــى حــاالت االم الظهــر الحــاده. 

ثــم القــى الدكتــور / ايلــى لطفــى استشــاري التخديــر بالمستشــفى محاضــره عــن دور 
العــاج التدخلــى فــى عــاج حــاالت االم اســفل الظهــر تحــدث فيهــا عــن اســتخدام 
حقــن االدويــه المســكنه و مانعــه االلتهــاب حــول االعصــاب و حــول الحبــل الشــوكى و 
دور هــذه الوســائل فــى تســكين االم اســفل الظهر. ثــم القــى الدكتــور / طاهــر فرغلــي 
إستشــاري االمــراض النفســيه بالمستشــفى محاضــرة عــن الجوانــب النفســيه لحــاالت 
االم الظهــر تحــدث فيهــا عــن بعــض المرضــى الذيــن يشــتكون مــن االم اســفل الظهــر 
و ذلــك الســباب نفســيه و ليســت عضويــه كمــا تحــدث عــن كيفيــه اكتشــاف تلــك 

الحــاالت و كيفيــه التعامــل معهــا .
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أقام مستشفى األحساء ندوة طبية 
بعنوان )عاج مرض السكرى من منظور 

التخصصات الطبية المختلفة( و ذلك 
يوم الجمعة السابع و العشرون من شهر 
ذي الحجة للعام الهجرى 1439 الموافق 
السابع من شهر سبتمبر للعام الميادي 
2018. أقيمت الندوة بقاعة المحاضرات 

بمستشفى األحساء تحت رعاية 
المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور/ 

ماهر جمال الدين و بحضور إداريي 
المستشفى و برئاسة رئيس الطاقم 

الطبي الدكتور / هشام حسين امام ،كما 
تجدر اإلشارة إلى أن الندوة معتمدة 

من قبل الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بواقع 8 ساعات تعليم طبي 

مستمر.

ــر التنفيــذي  ــة القاهــا المدي ــدوة بكلمــة افتتاحي ــدأت الن  ب
المنظميــن  بالســادة  فيهــا  رحــب  األحســاء  لمستشــفى 
والحاضريــن كمــا اعطــى نبــذة عــن مستشــفى األحســاء 
المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات  مــن  الجديــد  فيهــا  تنــاول 
المطــروح  الموضــوع  أهميــة  إلــى  وأشــار  بالمستشــفى، 
نظــراً لكثــرة عــدد المرضــى الذيــن يعانــون مــن هــذا المــرض 
وحيــث أن االختصاصييــن الغذائييــن يحــذِّرون اآلن مــن 

»وبــاء عالمــي« مــن االمــراض المرتبطــة بالســمنة.

شــملت النــدوة ثمانــي محاضــرات بــدأت بمحاضــرة القاهــا 
الدكتــور / تامــر صابــر استشــاري أمــراض الغــدد الصمــاء 
الطبيــة  الرعايــة  أساســيات  عنوانهــا  و  بالمستشــفى 
لمرضــى الســكري وتحــدث فيهــا عــن حجــم مشــكلة مــرض 
الســكري و الجديــد فــي طــرق التشــخيص و العــاج و أهــم 
المســتجدات فــي الوقايــة مــن مضاعفــات مــرض الســكرى 
بنوعيــه األول والثانــي. ثــم القــى الدكتــور / هشــام حســين 
امــام استشــاري أمــراض النســاء و التوليــد بالمستشــفى 
محاضــرة عــن مــرض الســكرى و الحمــل وتحــدث فيهــا عــن 

عالج السكري 
التخصصــات  منظــور  مــن 

المختلفــة الطبيــة 

عنوان ندوة طبية 
في مستشفى األحساء
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حجــم مشــكلة مــرض الســكري بيــن الحوامــل و ذكــر فيهــا 
تأثيــر هــذا المــرض علــى الحمــل و كذلــك تأثيــر الحمــل علــى 
ــة حــدوث مضاعفــات  مــرض الســكري مــن حيــث احتمالي
فــي كل مــن الجهــاز العصبــي و الكلــى و شــبكية العيــن. 
ثــم القــى الدكتــور / حمــدي عراقــي استشــاري الجراحــة 
لمرضــى  الجراحــي  العــاج  عــن  محاضــرة  بالمستشــفى 
الســمنة المفرطــة و أهميــة تلــك العمليــات فــي عاج مرض 
الســكري ايضــاً و ذكــر األنــواع المختلفــة لعمليــات جراحــات 
أحمــد  فاديــه   / الدكتــورة  القــت  ثــم  المفرطــة.  الســمنة 
غيبوبــة  عــاج  عــن  محاضــرة  األطفــال  طــب  استشــارية 
تشــخيص  كيفيــة  فيهــا  تناولــت  االطفــال  عنــد  الســكر 
غيبوبــة الســكر عنــد االطفــال و كيفيــة عــاج تلــك الحــاالت 
 / الدكتــور  القــى  ثــم  للطفــل.  مضاعفــات  حــدوث  قبــل 
ــي يوســف استشــاري االعصــاب بالمستشــفى  ــى عل المتول
كذلــك  و  المزمــن  الســكري  مــرض  تأثيــر  عــن  محاضــرة 
مضاعفــات مــرض الســكري علــى الجهــاز العصبــي بالجســم 
المضاعفــات  عــن  بالتفصيــل  محاضرتــه  فــي  تحــدث  و 
المختلفــة لمــرض الســكري علــى الجهــاز العصبــي و كيفيــة 

تشــخيص و عــاج تلــك المضاعفــات. ثــم القــت الدكتــورة / إينــاس 
محاضــرة  بالمستشــفى  الكلــى  أمــراض  استشــارية  الشــربيني 
الجســم  الســكري علــى أجهــزه  لمــرض  المزمنــة  التأثيــرات  عــن 
المختلفــة وخصــت بالذكــر تأثيــر مــرض الســكري علــى شــبكية 
العيــن و كذلــك علــى وظائــف الكلــى وأوضحــت العاقــة بيــن 
عوامــل الخطــورة فــي االصابــة بمــرض الســكرى و كل مــن شــبكية 
العين والكلى.        ثم القى الدكتور/شــريف ابو العنين اخصائي 
أمــراض القلــب بالمستشــفى محاضــرة عــن تأثيــر مــرض الســكري 
علــى القلــب و االوعيــة الدمويــة بيــن فيهــا كيفيــة تشــخيص و 
عــاج تلــك التأثيــرات. ثــم القــى الدكتــور / محمــد ثــروت اخصائــي 
مــرض  عــاج  عــن  محاضــرة  بالمستشــفى  الباطنيــة  االمــراض 
ــاول فيهــا  الســكري لمرضــى الســكري المنوميــن بالمستشــفى تن
ــام بعــد  ــة حســاب جرعــات االنســولين لهــؤالء المرضــى .وق كيفي
ذلــك الدكتــور / هشــام حســين امــام رئيــس النــدوة بفتــح المجــال 
للنقــاش بيــن الســادة المحاضريــن و الســادة االطبــاء الحضــور 
ــد  ــاء توضيــح بعــض النقــاط الهامــة التــي تفي ــم فــي هــذه االثن وت
الســادة االطبــاء فــي تعاملهــم مــع تلــك الحــاالت بمــا يعــود بالنفــع 

علــى المرضــى و المجتمــع.

وتم بعد النقاش إنهاء 
فعاليات الندوة بملخص 

عما تضمنته من توصيات 
ومقررات بهدف تقديم 

خدمة طبية أفضل ألهالي 
محافظة األحساء و ما يحيط 

بها من مدن بالمنطقة 
الشرقية من المملكة.
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أقام مستشفى األحساء ندوة تعريفية لطلبة 
الفرقة الرابعة من كلية الطب بجامعة الملك 

فيصل وذلك يوم السبت الثاني عشر من 
محرم للعام الهجرى 1440 الموافق الثاني 

والعشرون من سبتمبر للعام الميادي 2018    
وذلك تمهيداً لبدء تدريب طلبة كلية الطب 
بالمستشفى للعام الرابع على التوالي وذلك 

اعتباراً من يوم االحد العشرون من شهر محرم 
للعام الهجرى 1440 الموافق الثاثون من سبتمبر 

للعام الميادى 2018.  

 تــرأس النــدوة الدكتــور / هشــام حســين امــام رئيــس 
الطاقــم الطبــي لمستشــفى األحســاء و منســق تدريــب 
الطــاب بالمستشــفى وقــد حضــر النــدوه مائتــا طالــب 
و طالبــة يمثلــون مجمــل طــاب الفرقــة الرابعــة بكليــة 
هيئــة  أعضــاء  الســادة  مــن  عــدد  واســطحبهم  الطــب، 
مــن  عقــود  امبــرة  الدكتــورة/  وهــم  بالكليــة  التدريــس 
قســم النســاء و التوليــد و الدكتــور / جويــل كروفيــا مــن 
قســم العيــون والدكتــور / بــى جوســاي مــن قســم العلــوم 
الطبيــة الحيويــة. تــم تقســيم الطــاب الــى مجموعتيــن و 
ذلــك لتعظيــم اســتفادتهم مــن النــدوة واعطائهــم الفرصــة 
لطــرح اســئلتهم عــن كل مــا يخــص تدريبهــم الســريري 
االولــى  المجموعــة  شــملت  وقــد  األحســاء  بمستشــفى 
الثانيــة جميــع  المجموعــة  شــملت  و  الطالبــات  جميــع 

الطلبــة.

ندوة تعريفية 
لطـــــــلبة الفـــــرقـة الــــرابعــــة مـن 

كلية الطب بجامعة الملك فيصل
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تضمنــت النــدوة التعريفيــة اربــع محاضرات.القــت المحاضــرة االولــى 
وســامة  الجــودة  قســم  مشــرفة  ســالونجا  جيرالديــن   / الســيدة 
المرضــى حيــث تحدثــت عــن معاييــر الجــودة المطبقــة بمستشــفى 
اللجنــة  مــن  كل  اعتــراف  علــى  الحصــول  والتــى خولتهــا  األحســاء 
المشــتركة الدوليــة العتمــاد جــودة المنشــآت الصحيــة  ومــن المركــز 
الســعودى العتمــاد المنشــآت الصحيــة وجهــات دوليــة اخــرى كمــا 
كيفيــة  و  المرضــى  لســامة  االساســية  القواعــد  للطلبــة  شــرحت 
ــدا ايجليســياس  ــة الســيده اي ــم القــت المحاضــرة الثاني تطبيقهــا. ث
طــرق  عــن  فيهــا  تحدثــت  التــي  العــدوى  مكافحــة  قســم  ممثلــةً 
مكافحــة العــدوى بالمستشــفيات وأهميــه ذلــك لــكل مــن المرضــى و 
مقدمــي الخدمــة الطبيــة علــى حــد ســواء. كمــا تحدثــت عــن أهميــه 
ــاء التواجــد بالمستشــفى  ــدي بشــكل متكــرر أثن ــم االي غســل وتعقي
مكافحــة  فــى  ذلــك  وأهميــه  المرضــى  مــع  التعامــل  وبعــد  وقبــل 
العــدوى بالمستشــفيات. ثــم القــت الســيدة / عنــود عبــد الــرازق 
مشــرفة تثقيــف المرضــى محاضــرة عــن حقــوق وواجبــات المريــض 
وأســرته، تحدثــت فيهــا عــن حقــوق المرضــى مــن حيــث تلقــي العــاج 

المناســب ومعرفــة خطــة العــاج المقــررة لــه والحــق فــي رفــض 
الحــق فــي الحصــول علــى رأي استشــاري آخــر وكذلــك  العــاج و 
الحــق فــي أن تبقــى معلومــات المريــض ســرية وال يجــوز االفصــاح 
عنهــا إال للمريــض نفســه، أو مــن يقــوم هــو بتفويضــه، أو ولــي االمــر 
ــم القــى االســتاذ /  ــة القصــر أو فاقــدي الوعــي أو االهليــة. ث فــي حال
أحمــد أســعد مســؤول الســامة بالمستشــفى محاضــرة عــن تطبيــق 
قواعــد الســامة المهنيــة بالمستشــفى وكذلــك كيفيــة التعامــل مــع 
ــة، كمــا شــرح طــرق  ــة والخارجي الكــوارث وحــاالت الطــوارئ الداخلي
التعامــل فــي حالــة نشــوب حريــق وكيفيــة االخــاء وأنــواع طفايــات 

الحريــق وكيفيــة اســتخدامها.

وفــي نهايــة النــدوة قــام الدكتورهشــام امــام بفتــح المجــال للطلبــة 
والطالبــات لطــرح األســئلة حــول أي موضــوع لــم يكــن واضحــاً لديهــم 
وتمــت االجابــة عــن جميــع التســاؤالت. و ختــم النــدوة بالتعبيرعــن 
ألطبــاء  والنجــاح  بالتوفيــق  األحســاء  مستشــفى  تمنيــات  خالــص 

ــة. ــة والعملي المســتقبل فــي حياتهــم العلمي

 بدأت الندوة بكلمة افتتاحية القاها الدكتور  
هشام حسين امام رحب فيها بالطلبة 

والسادة أعضاء هيئة التدريس  ونقل إليهم 
تحيات ادارة المستشفى ممثلةً بالدكتور / 

ماهر جمال الدين المدير التنفيذى وتمنياته 
لهم بعام تدريبي موفق وتحدث الدكتور / 

هشام امام فى كلمته عن االمكانيات التدريبية 
التى توفرها مستشفى األحساء للطلبة  وشدد 
على أن يحاول الطلبة االستفادة من وجودهم 

بالمستشفى إلى أقصى درجة وذلك باتباع 
توجيهات السادة المدربون اإلكلينيكيون 

وأوضح ايضاً على أهمية االلتزام التام للطلبة 
بقواعد و نظم مستشفى األحساء،  وأكد على 

أهميه االلتزام بارتداء البالطو االبيض ووضع 
بطاقة التعريف لكل متدرب طوال فترة 

التواجد بالمستشفى،  كما أكد على الحفاظ 
على سرية معلومات المرضى وعدم إفشائها 

الي أحد كائناً من كان حتى ولو ألقرب الناس 
إليهم. 



أقــام مستشــفى األحســاء نــدوة طبيــة بعنــوان )عــاج أمــراض الجهــاز الهضمــي 
مــن منظــور التخصصــات الطبيــة المختلفــة( و ذلــك يــوم الجمعــة الســابع 
مــن  عشــر  الرابــع  الموافــق   1440 الهجــري  للعــام  الثانــي  ربيــع  شــهر  مــن 
شــهر ديســمبر للعــام الميــادي2018 . أقيمــت النــدوة بقاعــة المحاضــرات 
بمستشــفى األحســاء تحــت رعايــة المديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور/ 
ــي المستشــفى و برئاســة رئيــس الطاقــم  ــن و بحضــور إداري ماهــر جمــال الدي
الطبــي الدكتــور / هشــام حســين امــام ،كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن النــدوة 
معتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بواقــع 8 ســاعات 

تعليــم طبــي مســتمر.

 بــدأت النــدوة بكلمــة افتتاحيــة القاهــا المديــر التنفيــذي لمستشــفى األحســاء 
رحــب فيهــا بالســادة المنظميــن والحاضريــن كمــا اعطــى نبــذة عــن مستشــفى 
ــة المقدمــة بالمستشــفى،  ــد مــن الخدمــات الطبي ــاول فيهــا الجدي األحســاء تن
وأشــار إلــى أهميــة الموضــوع المطــروح نظــراً لكثــرة عــدد المرضــى الذيــن يعانــون 

مــن هــذا المــرض وانتشــاره.

ــدأت بمحاضــرة القاهــا الدكتــور / حمــدي  ــدوة ثمانــي محاضــرات ب شــملت الن
عراقــي استشــاري الجراحــة العامــة و جراحــة المناظيــر بالمستشــفى و عنوانهــا 
الجديــد فــى جراحــات الســمنة تحــدث فيهــا عــن التقنيــات المختلفــة لجراحــات 
الســمنة و المراحــل التــي مــرت بهــا تلــك الجراحــات و مــا هــى الجراحــات االكثــر 
استخداماً حالياً.               ثم القى الدكتور / فادي عون )رئيس اإلدارة الطبية 
بالمستشــفى( محاضــرة تحــت عنــوان األعــراض الشــرجية لمــرض كرونــز تحــدث 
فيهــا عــن األعــراض الشــرجية المختلفــة لمــرض كرونــز و كيفيــة تشــخيص و 
عــاج تلــك الحــاالت. ثــم القــى الدكتــور / وســيم ابــو حســين استشــاري الجراحــة 
و جراحــة المناظيــر بالمستشــفى محاضــرة عــن ســقوط المســتقيم تحــدث فيهــا 
ــة تشــخيص وعــاج تلــك  عــن الحــاالت المختلفــة لســقوط المســتقيم و كيفي
الحــاالت. ثــم القــى الدكتــور / هشــام حســين امــام استشــاري أمــراض النســاء و 
التوليــد محاضــرة بعنــوان أمــراض الجهــاز الهضمــي المصاحبــة للحمــل تحــدث 
فيهــا عــن أمــراض الجهــاز الهضمــي الشــائع حدوثهــا أثنــاء الحمــل كمــا تحــدث 

عــن أعــراض االصابــة بتلــك األمــراض و كيفيــة التشــخيص و العــاج . 

ثــم القــى الدكتــور / محمــد ثروت  اخصائي األمراض 
الباطنيــة بالمستشــفى محاضــرة عن مرض جرثومة 
المعــدة تحــدث فيهــا عــن أعــراض االصابــة بمــرض 
جرثومــة المعــدة و كيفيــة تشــخيص هــذا المــرض 
 / الدكتــور  القــى  ثــم  للعــاج.  المتاحــة  واالدويــة 
تامــر صابــر استشــاري الغــدد الصمــاء بالمستشــفى 
. تحــدث  القمــح  عــن مــرض حساســية  محاضــرة 
فيهــا عــن كيفيــة الوقايــة مــن هــذا المــرض و كذلــك 
كيفيــة التشــخيص و العــاج. ثــم القــت الدكتــورة / 
فاديــة أحمــد استشــارية طــب االطفــال محاضــرة 
عــن مــرض االســهال عنــد األطفــال تحدثــت فيهــا 
عــن مــرض االســهال عنــد األطفــال بنوعيــة الحــاد و 
المزمــن كمــا أوضحــت طــرق التشــخيص و العــاج 

لتلــك الحــاالت.

ثــم القــى الدكتــور / أشــرف عبــد الهــادي  استشــاري 
محاضــرة  بالمستشــفى  التشــخيصية  االشــعة 
فــي  المختلفــة  التشــخيصية  الوســائل  دور  عــن 
تشــخيص أمــراض الجهــاز الهضمىــي تحــدث فيهــا 
عــن دور االشــعة الســينية مــع اســتخدام الصبغــات 
ــة و  ــك دور الفحــص بالموجــات فــوق الصوتي وكذل
االشــعة المقطعيــة و اشــعة الرنيــن المغناطيســي 

فــي تشــخيص أمــراض الجهــاز الهضمــي. 

وقــام بعــد ذلــك الدكتــور / هشــام حســين امــام 
رئيــس النــدوة بفتــح المجــال للنقــاش بيــن الســادة 
حيــث  الحضــور  االطبــاء  الســادة  و  المحاضريــن 
تــم توضيــح بعــض النقــاط الهامــة      والتــي تفيــد 
الســادة االطبــاء فــي تعاملهــم مــع تلــك الحــاالت بمــا 
ــى حــد  ــى المرضــى و المجتمــع عل يعــود بالنفــع عل

ســواء.

مستشفى األحساء 
تقيم ندوة طبية بعنوان 

)عالج أمراض الجهاز الهضمي 
من منظور التخصصات الطبية 

المختلفة(
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Under the patronage of its Executive Director, Dr. 
Maher Jamal Eddine,   Al-Ahsa Hospital organized a 
Symposium on the “Multi-Disciplinary Approach to 
the Management of Gastrointestinal Diseases” in the 
lecture hall on December 14th, 2018 – corresponding 
to Rabia Al-Thani 7th, 1440. 

The Symposium was chaired and presented by the 
Chief of Medical Staff, Dr. Hisham Hussein Imam, and 
was granted 8 CME hours by The Saudi Commission 
for Health Specialties.

Dr Jamal Eddine delivered a speech at the opening of 
the symposium on the importance of the symposium 
topic, the role of the hospital in addressing this 
important issue, and shed the light on the latest 
services provided by the hospital in that regard to 
the community.

The Symposium covered 8 Lectures. The first 
lecture was presented by Dr. Hamdy Eraky (Surgery 
Consultant) and was titled “Bariatric Surgery: An 
Update”. The second lecture was presented by Dr. 
Fadi Aoun (Head of the Medical Administration) and 
was titled “Anal Manifestations of Crohn’s disease”. 

The third lecture was presented by Dr. Wassim Abu 
Hussein        (Surgery Consultant) and was titled “Rectal 
Prolapse: An Update”.          The forth lecture was 
presented by Dr. Hisham Imam (Ob& Gyn. Consultant) 
and was titled “GIT disorders during pregnancy”. The 
fifth lecture was presented by Dr.Mohamed Tharwat 
(Internal Medicine Registrar) and was titled “H. 
Pylori, An Update”. The sixth lecture was presented 
by Dr.Tamer Saber (Endocrinology Consultant) and 
was titled “Celiac Disease: An Overview”. The seventh 
lecture was presented by Dr. Fadia Ahmad (Pediatric 
Consultant) and was titled “Diarrheal Diseases in 
Children”. The eighth lecture was presented by Dr. 
Ashraf Abdelhady (Radiology Consultant) and was 
titled “Role of Medical Imaging in diagnosis of GIT 
diseases”.

At the end of the Symposium Dr. Hisham H. Imam 
opened the floor to questions and discussions 
between the Lecturers and the attendees, and then 
he concluded by issuing the Symposium resolutions 
and recommendations.

Al-Ahsa hospital organizes a Symposium on the 
“Multi-disciplinary approach to the management of 
Gastrointestinal Diseases”.
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ّــم مستشــفى األحســاء فعاليــة يــوم التمريــض العالمــي بتاريــخ الســادس والســابع  مــن أيــار 2018 بمناســبة األســبوع   نظ
العالمــي الســنوي للتمريــض، وذلــك تحــت رعايــة  المديــر التنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن وحضــور مــدراء اإلدارات 

كافــة.

ــة التمريــض التــي هــي مــن المِهــن الســامية واإلنســانية  ــذي حــول مهن وقــد تضمنــت الفعاليــة كلمــة ألقاهــا المديرالتنفي
بســبب ارتباطهــا بصحّــة اإلنســان، والمحافظــة علــى حياتــه، وتخفيــف معاناتــه وإحساســه باأللــم، وحــول موضــوع األســبوع 

العالمــي للتمريــض للعــام الحالــي: الصحــة حــق مــن حقــوق االنســان .

ــى  ــا عل ــع هداي ــل الحفــل ســحب قرعــة وتوزي ــوادر التمريــض وتخل ــي ومختلــف ك ــم الممــرض المثال ــم تكري ــام، ت وفــي الخت
الممرضيــن والممرضــات.

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 6th and 7th 2018.
Dr Jamal Eddine delivered a speech on the correlation of the nursing profession with the promotion of 
human health and well-being, and the nurses’ role in the alleviation of pain, and on this year’s Theme: 
“Nurses, A Voice to Lead: Health is a Human Right”.
At the end of the ceremony, the best nurse was honored as well other nursing managers; gifts were distributed 
to nurses, and a raffle draw was held with valuable items.

يوم التمريض العالمي 
فـي مستشـفى األحســاء
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تقديــراً إلنجازاتــه المتميــزة علــى صعيــد مستشــفيات المنطقــة 
والتــي توجــت مؤخــراً بفــوز فيلــم      »ال تــدع فيــروس كورونــا 
يتســلل إليــك« بالمركــز الثانــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بمهرجــان األفــام القصيــرة التابــع لجمعيــة أخصائيــي مكافحــة 

العــدوى واألوبئــة األمريكيــة، وبنــاءً عليــه،

 أقامــت مديريــة الشــؤون الصحيــة باألحســاء وإدارة مكافحــة 
العــدوى بالمنشــآت الصحيــة بصحــة األحســاء حفــاً تكريميــاً 
لمستشــفيات القطاعيــن العــام والخــاص كرمــت خالــه قســم 
مكافحــة العــدوى بمستشــفى األحســاء كأفضــل قســم مكافحــة 
 ،2017 للعــام  المنطقــة  مستشــفيات  مســتوى  علــى  عــدوى 
قســم  مســؤول  كأفضــل  البطاينــة  محمــد  األســتاذ  وكذلــك 

مكافحــة عــدوى فــي مستشــفيات المنطقــة.

وفــي نهايــة الحفــل تــم تســليم درع تكريمــي لألســتاذ بطاينــة 
مســؤول قســم مكافحــة العــدوى بمستشــفى األحســاء مــن قبــل 
العــدوى  مكافحــة  ومديــرة قســم  الصحيــة  الشــؤون  مديرعــام 

بالمنشــآت الصحيــة بصحــة األحســاء تقديــراً إلنجازاتــه.

 يعتــز مستشــفى األحســاء بهــذا اإلنجــاز لمــا لــه مــن أثرإيجابــي 
فــي تعزيــز ثقــة المجتمــع بالمستشــفى ورفــع مســتوى الرعايــة 
الصحيــة المقدمــة، كمــا تعــد إدارة المستشــفى بالمزيــد مــن 

اإلنجــازات المتميــزة فــي المســتقبل القريــب.

In recognition of its outstanding achievements among 
hospitals which culminated recently in winning the video 
“ Don’t let MERS-CoV Sneak up on you” the 2nd place in 
the film festival 2018 of the Association for Professionals 
in Infection Control and Epidemiology-APIC- in the 
United States of America; 

Consequently,
The directorate of health affairs in Al Ahsa and the 
department of Infection Control of health facilities in 
Al Ahsa governorate held an honoring ceremony for 
both governmental and private hospitals in which they 
honored the Infection Control Department at Al Ahsa 
Hospital as the best infection control department among 
hospitals, as well Mr Mohammad Albataineh as the best 
Head of infection control in the area for the year 2017.

At the end of the ceremony, the Director of general 
health affairs and the head of the department of Infection 
Control of health facilities awarded an appreciation 
plaque to Mr Albataineh the head of infection control 
department at Al Ahsa hospital in recognition of his 
outstanding performance.

The hospital management declared that they are proud 
and appreciate such achievements since it promotes 
and enhances the confidence of the community in the 
hospital and raises the provided quality of care, and 
affirmed that they will always strive to improve the 
quality of care, patient safety and risk management.

مديرية الشؤون الصحية 

تكرم قسم مكافحة العدوى 
بمستشفى األحساء على إنجازاته 

The directorate of health affairs in Al Ahsa

The directorate of health 
affairs in Al Ahsa 

honors the infection control 
department at Al Ahsa hospital for 
its outstanding achievements

In recognition of  its outstanding achievements 
among hospitals which culminated recently in 
winning the video “ Don’t let MERS-CoV Sneak 
up on you” the 2nd place in the film festival 
2018 of the Association for Professionals in 
Infection Control and Epidemiology-APIC- in 
the United States of America;
Consequently, 
The directorate of health affairs in Al Ahsa 
and the department of Infection Control of 
health facilities in Al Ahsa governorate held 
an honoring ceremony for both governmental 
and private hospitals in which they honored 
the Infection Control Department at Al 
Ahsa Hospital as the best infection control 
department among hospitals, as well Mr 
Mohammad Albataineh as the best Head of 
infection control in the area for the year 2017.
At the end of the ceremony, the Director of 
general health affairs and the head of the 
department of Infection Control of health 
facilities awarded an appreciation plaque to 
Mr Albataineh the head of infection control 
department at Al Ahsa hospital in recognition 
of his outstanding performance.
The hospital management declared that they 
are proud and appreciate such achievements 
since it promotes and enhances the confidence 
of the community in the hospital and raises 
the provided quality of care, and affirmed that 
they will always strive to improve the quality 
of care, patient safety and risk management.
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برعايــة األميــرة عبيــر بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود، حــرم صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة الشــرقية، اختتمــت فعاليــات معــرض »نســيج 
النســائي« المقــام فــي األحســاء بحضــور أكثــر مــن 10 آالف زائــر وزائــرة خــال أربعــة 
أيــام، احتضــن خالهــا أكثــر مــن 80 ركنــا تنوعــت فيهــا المعروضــات مــن مابــس 
نســائية ومابــس أطفــال وإكسســوارات ومشــغوالت ذهبيــة وفضيــة، إلــى جانــب 
ويحمــل  المنتجــة،  لألســر  أركان   10 إلــى  باإلضافــة  زهــرة،  لجمعيــة  ركــن صحــي 

ــع األندلســي، بالزخــارف اإلســامية. ــه تصميــم الطاب المعــرض بأكمل

اســتكماالً لــدور مستشــفى األحســاء فــي دعمــه للمناشــط المجتمعيــة الهادفــة، قــدم 
المستشــفى رعايتــه الطبيــة التــي جــاءت مــن منطلــق الحــرص علــى دعــم معــارض 
المــرأة الســعودية وتشــجيعا لهــا وتفعيــا للــدور المهــم الــذي تقــوم بــه فــي مختلــف 
النشــاطات بالمملكــة، حيــث تحظــى المــرأة باالهتمــام والدعــم مــن حكومــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين، لتشــجيعها علــى القيــام بدورهــا بالشــكل المطلــوب، ضمــن 
ثقافــة المجتمــع، علمــا بــأن ريــع المعــرض يعــود لصالــح جمعيــة زهــرة لمكافحــة 

ســرطان الثــدي.

فيمــا أكــد مديــر العاقــات العامــة بالمستشــفى هشــام بــودي علــى حــرص إدارة 
المستشــفى علــى تقديــم جملــة مــن العــروض والتخفيضــات شــملت الخدمــات 
%80 حيــث القــت إعجــاب زوار  إلــى   التجميليــة وصلــت نســبة الخصــم  فيهــا 

المعــرض.

وكانــت األميــرة عبيــر قــد أكــدت أن المعــرض فريــد ورائــد مــن نوعــه، ويعــد فرصــة 
ــرات والتعــرف  ــادل الخب ــن وتب ــى تجــارب اآلخري أمــام ســيدات األعمــال؛ لاطــاع عل
علــى قصــص نجــاح نظيراتهــن، كمــا أن معــرض نســيج أصبــح قائمــا علــى تفعيــل دور 
المــرأة الســعودية بمختلــف النشــاطات بالمملكــة ودول الخليــج، ويأتــي تأكيــدا علــى 

قيــام المــرأة الســعودية بــدور فعــال داخــل بيئــة العمــل واالســتثمار.

األحســاء  فــي  زهــرة  جمعيــة  رئيــس  وأشــارت 
نســرين الحمــاد، إلــى أن مشــاركة جمعيــة زهــرة 
إلــى قســم  تثقيفيــا، باإلضافــة  تتضمــن قســما 
الجمعيــة،  لدعــم  ريعــه  يعــود  الــذي  المبيعــات 
ــذي يقــدم  ــى جانــب ركــن مركــز المعلومــات ال إل
جميــع المعلومــات وتوضيــح ســبل دعــم برامــج 
إلــى تواجــد  وأهــداف جمعيــة زهــرة، باإلضافــة 

عربــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي.

بدورهــا، أوضحــت عضــو مجلــس إدارة جمعيــة 
تقــدم  الجمعيــة  أن  الحوشــان،  عواطــف  زهــرة 
برنامــج  أهمهــا:  ومــن  البرامــج،  مــن  العديــد 
»ســفيرات زهــرة«، والــذي يقــدم للمرضــى فــي 
داخــل غرفــة الكيمــاوي، وذلــك لتقديــم الدعــم 
النفســي للمرضــى وتعليمهــن كيفيــة تجــاوز فتــرة 
المــرض وكيفيــة التعامــل مــع الــذات بطريقــة 

للنفــس. ومحببــة  مريحــة 

أن  الحمــاد،  لولــوة  المعــرض  مديــرة  وبينــت 
معرضــا  يضــم  باألحســاء  مــرة  ألول  المعــرض 
نســائيا وعائليــا فــي الوقــت نفســه، وذلــك لتلبيــة 
احتياجــات األســرة ككل، كمــا يســاهم المعــرض 
فــي رفــع قيمــة العمــل اليــدوي وتشــجيع روح 

الصغيــرة. المشــاريع  فــي  واالبتــكار  المبــادرة 

برعاية مستشفى األحساء

10 آالف زائر في ختام معرض »نسيج األحساء«
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مــن جامعــة الملــك فيصــل بدورهــا  إيمانــاً 
المعرفــة  نشــر  فــي  والعلمــي  األكاديمــي 
والثقافــة وترحيبهــا باالتفاقــات التــي ترســخ 
مجــال  فــي  للريــادة  تحقيقــاً  الــدور  هــذا 
ــة  ــاً لرؤي ــم وخدمــة المجتمــع، وتطبيق التعلي
للجامعــة  االســتراتجية  الخطــة  وأهــداف 
2016-2020 مــن خــال تنشــيط شــراكاتها 
مــن  الفاعلــة  الوطنيــة  المؤسســات  مــع 
ــة الجامعــة  مختلــف القطاعــات، ونظــراً لرغب
لتقديــم  متميــزة  بخبــرات  باالســتعانة 
البكالوريــوس  لطلبــة  الميدانــي  التدريــب 
العلــوم  كليــة  فــي  التمريــض  قســم  مــن 
يقتضيــه  مــا  بحســب  التطبيقيــة  الطبيــة 

المقــرر المحــدد للكليــة، واســتمراراً للتعــاون 
ـّـاء مــا بيــن جامعــة  المســتمر والمثمــر والبن
األحســاء،  ومستشــفى  فيصــل  الملــك 
وتفعيــاً لذلــك، فقــد تــم بعــون هللا توقيــع 
الملــك  جامعــة  بيــن  مــا  تفاهــم  مذكــرة 
فيصــل - كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، 
عميــد  بســعادة  ممثلــةً  التمريــض-  قســم 
الداعــج  إبراهيــم  بــن  الدكتورمحمــد  الكليــة 
بســعادة  ممثلــة  األحســاء  ومستشــفى 
المديرالتنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن 
الكليــة  إدارة  فــي  االجتماعــات  قاعــة  فــي 
يــوم األحــد 5 رمضــان 1439هـــ الموافــق20 
الســعادة  أصحــاب  بحضــور  م   2018 مايــو 

األســتاذ المســاعد رئيــس قســم التمريــض 
والمشــرف علــى المقــرر الدكتــور بنجاميــن ، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس، كمــا حضــر توقيــع 
االتفاقيــة مــن جانــب مستشــفى األحســاء 
رئيــس األطبــاء الدكتورهشــام إمــام، ومديــر 
بــودي،  هشــام  األســتاذ  العامــة  العاقــات 
والمستشــار األســتاذ فيصــل الظاهــر، وفريــق 
عــن  تابــع  الــذي  البشــرية  المــوارد  عمــل 
ومنســقي  االتفاقيــة،  إنجــاز  مراحــل  كثــب 
التدريــب والتعليــم فــي قســم التمريــض فــي 
المستشــفى، وقــد أفضــت هــذه االتفاقيــة 
كأول  األحســاء  مستشــفى  اعتمــاد  إلــى 
مستشــفى خــاص ومركــز معتمــد للتدريــب 

مستشفى األحساء 

أول مستشفى خاص 
يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فيصل -كلية 

العلوم الطبية التطبيقية - قسم التمريض
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مــن قســم  البكالوريــوس  لطلبــة  الميدانــي 
اســتثمار  أفضــل  يحقــق  بمــا  التمريــض 

والبشــرية. التمريضيــة  للمــوارد 

وقــد أكــد ســعادة عميــد الكليــة الدكتورمحمد 
بــن إبراهيــم الداعــج خــال اللقــاء علــى أهميــة 
األحســاء  مستشــفى  مــع  االتفاقيــة  هــذه 
الــذي يعــد أحــد الصــروح الطبيــة المتميــزة 
فــي محافظــة األحســاء والتــي تهــدف أساســاً 
وإكســابهم  ميدانيــاً  الطــاب  تدريــب  إلــى 
المهــارات الازمــة لعملهــم المســتقبلي، كمــا 
أثنــى علــى التعــاون فــي هــذا الجانــب بيــن 
الجامعــة ومستشــفى األحســاء مــن خــال 
األخــرى  الكليــات  مــع  التعــاون  اتفاقــات 

كالطــب والصيدليــة اإلكلينيكيــة مؤكــداً أنــه 
بفتــح مجــاالت جديــدة لخدمــة  سيســاهم 
وســيحقق  الطرفيــن،  قبــل  مــن  المجتمــع 
والتعلــم  التعليــم  مجــال  فــى  الريــادة 
للكــوادر  األمثــل  واالســتثمار  والتدريــب 

التمريــض. فــي  الوطنيــة 

المديرالتنفيــذي  ســعادة  ألقــى  كمــا 
لمستشــفى األحســاء الدكتــور ماهــر جمــال 
الديــن كلمــة أشــار فيهــا إلــى فخــر واعتــزاز 
مذكــرة  بتوقيــع  األحســاء  مستشــفى 
التفاهــم هــذه مــع جامعــة الملــك فيصــل- 
قســم  التطبيقيــة،  الطبيــة  العلــوم  كليــة 
التمريــض والتــي تمثــل تجســيداً لإلهتمــام 

بمســيرة التعليــم وتســخير جميــع إمكانــات 
المستشــفى المتاحــة لتطويرهــا ممــا يتيــح 
بالعطــاء  مؤهلــة  ألجيــال  األمثــل  اإلعــداد 
ــاء الوطــن والمواطــن  فــي ســبيل خدمــة وبن

والتطــور. الرقــي  آلفــاق  لــه  والســير 

 وأكــد مديرالمستشــفى أن هــذه االتفاقيــة 
تأتــي بتوجيهــات مــن رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة األســتاذ 
يدخــر  لــم  الــذي  العثمــان  المحســن  عبــد 
جهــداً وال وقتــاً فــي ســبيل تحقيــق شــراكات 
الملــك  جامعــة  مــع  وتعــاون  اســتراتيجية 

المجــاالت.  فــي مختلــف  فيصــل 

استمرارًا للتعاون المستمر والمثمر والبّناء ما بين جامعة الملك فيصل ومستشفى 
األحساء، وتفعياًل لذلك، فقد تم بعون هللا توقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعة الملك 

فيصل - كلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم التمريض
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The College of Applied Medical Sciences was 
represented by the Dean His Excellency Dr. Mohamed 
Ibrahim Al Daej, and the hospital by the Executive 
Director His Excellency Dr. Maher Jamal Eddine. 

The signature took place in the meeting hall of the 
college administration on Sunday 5 Ramadan 1439 H 
(20 May 2018 AD), in the presence of assistant professor 
head of nursing department and curriculum supervisor 
Dr. Benjamin Joel, and members of the teaching body, 
and from the hospital’s side the Chief of Medical Staff 
Dr. Hisham Imam, and public relations manager Mr. 
Hisham Boodai, The consultant Mr. Faisal Al Daher, 
along with the HR team who closely followed-up on 
the agreement process, and the training and education 
coordinators in the nursing department at the hospital. 

The agreement has led to adopting Al Ahsa hospital as 
the first private hospital and certified center for field 
training of Baccalaureate nursing students, achieving 
the utmost investment of nursing and human resources. 

The college Dean Dr. Mohamed Ibrahim Al Daej 
reiterated during the event the importance of this 
agreement with Al Ahsa hospital, one of the distinctive 

medical institutions in Al Ahsa district. The significance of 
this agreement mostly lies in offering students the best skills 
for their future profession and in the cooperation between 
both institutions through agreements with other faculties 
such as medicine and clinical pharmacy, assuring that it will 
contribute to new ways of serving society and achieving 
headship in teaching and learning as well as in training and 
investing in the best national nursing personnel.

Executive Director Mr. Maher Jamal Eddine also delivered 
a speech in which he mentioned the pride of the hospital 
in singing this Memorandum of Understanding with KFU. 
This step embodies the high worth of education and the 
will of the hospital to dedicate all its available resources 
for its development, paving the way for new generations 
fully competent to best build and serve the country and its 
citizens with an unceasing progress. 

He also confirmed that this agreement is guided by the 
Chairman of Al-Ahsa Medical Services Company- Al Ahsa 
hospital- Mr. Abdulmohsen Al Othman who always exerted 
every single effort to reach strategic partnerships and 
cooperation with KFU at different levels. 

www.alahsahospital.com.sa



In line with King Faisal University’s belief in its academic and scientific role in 
spreading knowledge and culture and in welcoming empowering agreements 
in order to achieve a pioneering position in education and social service; and in 
accordance with the vision and goals of the university’s 2016-2020 strategic plan 
to encourage partnership with active national institutions of different sectors, and 
in view of the university’s wish to resort to outstanding expertise offering field 
training to its interns of Bachelor of Science in nursing according to the college’s 
preset curriculum, and for the continuity and authorization of the constant, 
fruitful, and constructive cooperation between King Faisal university and Al Ahsa 
Hospital, a Memorandum of Understanding, with God’s help, has been signed 
between KFU, college of medical applied sciences, nursing department, and Al 
Ahsa Hospital. 

Al-Ahsa hospital, 
the first private healthcare institution to sign a Memorandum 
of Understanding with the College of Applied Medical 
Sciences at King Faisal University, department of Nursing
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تــم عقــد اجتمــاع متابعــة تدريــب طــاب كليــة الطــب بجامعــة الملــك 
يــوم  وذلــك  األحســاء  بمستشــفى  االجتماعــات  قاعــة  فــي  فيصــل 
األربعــاء العشــرون مــن شــوال للعــام الهجــرى 1439 الموافــق لـــ الرابــع 
ــو للعــام الميــادي 2018، حيــث حضــر هــذا االجتمــاع مــن  مــن يولي
ــةً  ــة الطــب بالجامعــة ممثل جانــب جامعــة الملــك فيصــل: إدارة كلي
بجامعــة  الطــب  كليــة  )عميــد  الفرحــان  محمــد  الدكتــور  باألســتاذ 
الملــك فيصــل( واألســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الملحــم )رئيــس قســم 
الجراحــة ورئيــس لجنــة المناهــج( والدكتــور عبــد الســتار خــان )رئيــس 
قســم طــب االســرة و المجتمــع و منســق لجنــة المناهــج( و الدكتــور 
محمــد ياســر داود )أســتاذ مســاعد واستشــاري بقســم الجراحــة( ، 
تدريــب  علــى  اإلشــراف  فريــق  األحســاء:  مستشــفى  جانــب  ومــن 
ــر  ــن )المدي ــور ماهــر جمــال الدي ــاً بالدكت الطــاب بالمستشــفى ممث
واألقســام  الطبيــة  اإلدارة  )مديــر  عــون  فــادي  والدكتــور  التنفيــذي( 
المســاعدة( والدكتــور هشــام حســين إمــام )رئيــس الطاقــم الطبــي 
ــر العاقــات  ــودي )مدي ومنســق تدريــب الطــاب( واألســتاذ هشــام ب

العامــة(. 

وافتتــح الرئيــس التنفيــذي لمستشــفى األحســاء االجتمــاع بكلمــات 
ترحيبيــة خــّص بهــا الحضــور مــن إدارة كليــة الطــب بجامعــة الملــك 
الملــك  بجامعــة  الطــب  كليــة  عميــد  ســيادة  ألقــى  ثــم  فيصــل، 
ــى ماتقــوم  ــا إدارة مستشــفى األحســاء عل فيصــل كلمــةً  شــكرَ فيه

بــه مــن جهــدٍ كبيــر فــي تدريــب طلبــة الكليــة.

 وقــد أبــدى ممثلــو إدارة كليــة الطــب بجامعــة الملــك فيصــل الرضاء 
الكامــل لطــاب كليــة الطــب وأعضــاء هيئــة التدريــس عــن التدريب 
ــى  ــق اإلشــراف عل ـّـر فري ـّـز فــي مستشــفى األحســاء، كمــا عب المتمي
تدريــب الطــاب بمستشــفى األحســاء عــن رضائــه الكامــل عــن أداء 

طــاب الكليــة خــال فتــرة  تدربهــم بالمستشــفى.

و قــام كا الفريقيــن بمناقشــة ســبل تقويــة التعــاون والشــراكة 
تكثيــف  علــى  واتفقــا  المجتمــع،  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  بينهمــا 
االجتماعــات ووضــع آليــات إضافيــة لضمــان االســتفادة القصــوى 

األحســاء.  بمستشــفى  الســريريّ  تدريبهــم  مــن  للطلبــة 

اجتماع متابعة تدريب طالب كلية الطب

بجامعة الملك فيصل في مستشـــفى األحســـاء
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Al Ahsa Hospital and King Faisal University 
Regarding the Training of the College of Medicine Students

On Wednesday 20 Shawwal 1439 AH, corresponding to July 4th, 
2018, a follow-up meeting on the training of students of the College 
of Medicine at King Faisal University took place at Al Ahsa Hospital. 
The attendees from the administration of the College of Medicine 
at King Faisal University were Prof. Dr. Mohamed Al-Farhan, Dean 
of the College, Prof. Dr. Abdulrahman Al Mulhim, Head of Surgery 
Department and Chairman of the Curriculum Committee, Prof. 
Dr. Abdul Sattar Khan, Head of Family and Community Medicine 
Department and Curriculum Coordinator, and Dr. Mohammed 
Yasser Daoud, Assistant Professor and Consultant at the Surgery 
Department. The meeting was also attended by the student training 
supervisory team at Al Ahsa Hospital represented by Dr. Maher Jamal 
Eddine, Executive Director, Dr. Fadi Aoun, Director of medical & 
Ancillary services , Dr. Hisham Hussein Imam, Chief of Medical Staff 
and Student Training Coordinator, and Mr. Hisham Boudai, Public 
Relations Manager. 

The executive director of Al Ahsa Hospital, Dr. Maher Jamal Eddine, 
opened the meeting by welcoming the administration of the College 
of Medicine at King Faisal University. The Dean of the College then 

delivered a speech in which he thanked the 
administration of Al Ahsa Hospital for the great 
efforts and hard work in training the students.

The representatives of the administration of the 
College of Medicine also expressed the complete 
satisfaction of the College students and the 
teaching staff with the excellent training provided 
at Al Ahsa Hospital, and the student training 
supervisory team at the hospital, in turn, declared 
their full contentment with student performance 
during the training program.

Finally, both parties discussed ways to strengthen 
the existing cooperation and partnership to 
the benefit of the community, and they agreed 
to intensify meetings and develop further 
mechanisms to ensure the full benefit of students 
from the clinical training at Al Ahsa Hospital. 

Follow-up Meeting between 
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أطلقــت ادارة الصحــة العامــة باألحســاء بالتعــاون مــع مستشــفى 
ــر  ــاء 5 ربيــع األول 1440 هـــ الموافــق  13نوفمب ــوم الثاث األحســاء ي
2018 حفــل الحملــة الوطنيــة المشــتركة للتطعيــم بلقــاح االنفلونــزا 
بحضــور  وذلــك  األحســاء  فــي مستشــفى  أقيــم  الــذي  الموســمية 
ســعادة مســاعد مديــر الشــؤون الصحيــة للصحــة العامــة الدكتــور 
القطاعــات  مختلــف  عــن  وممثليــن  وفريقــه  الســلطان  وليــد 
الصحيــة الحكوميــة و الخاصــة وعــدد مــن القيادييــن مــن الجامعــات 

الحكوميــة.  والمؤسســات 

وقــد نظمــت ادارة مستشــفى األحســاء مجموعــة مــن المحاضــرات 
والفيديوهــات        واألركان التوعويــة. حيــث قامــت نخبــة مــن 
المتحدثيــن ذوي الخبــرة فــي مجــال المطاعيــم وإســتخدام المضادات 
أخــذ  وفعاليــة  ســامة  عــن  توعويــة  محاضــرات  باعطــاء  الحيويــة 

مطعــوم اإلنفلونــزا لجميــع الفئــات العمريــة.

ــر التنفيــذي لمستشــفى األحســاء د. ماهــر جمــال  وقــد أشــار المدي
الديــن الــى أن اخــذ المطعــوم هــو مســؤولية اجتماعيــة يتحملهــا 
كل فــرد فــي المجتمــع للحفــاظ علــى مجتمــع خالــي مــن األمــراض 
التعــاون المشــترك بيــن  إلــى مــدى فعاليــة  نــوه  الموســمية، كمــا 
مستشــفى األحســاء كجــزء مــن القطــاع الخــاص ووزارة الصحــة و 
ذلــك إلســتهداف أكبــر عــدد ممكــن مــن افــراد المجتمــع لتحصينهــم 
ضــد األمــراض الموســمية، حيــث أن هــذا التعــاون سيســاعد فــي 
تحقيــق رؤيــة وزارة الصحــة فــي الوصــول إلــى العــدد المســتهدف مــن 

األفــراد المحصنيــن علــى مســتوى محافظــة األحســاء.

كمــا أشــاد مســاعد مديــر الشــؤون الصحيــة للصحــة العامــة و فريقــه 
الطبــي بالتعــاون المشــترك بيــن إدارة الصحــة العامــة و مستشــفى 
ــة التــي تســتهدف المجتمــع  ــع المجــاالت الصحي األحســاء فــي جمي
المشــتركة  الحملــة  تدشــين  فــي  دورهــم  علــى  نــوه  و  المحلــي 

للتطعيــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية للوصــول إلــى تحقيــق رؤيــة 
وزارة الصحــة التــي تســتهدف تطعيــم 135000 مواطــن ومقيــم 
فــي محافظــة األحســاء مشــيراً إلــى مــدى فعاليــة المطعــوم فــي 

ــزا الموســمية ومضاعفاتهــا. الحــد مــن أمــراض اإلنفلون

و قــد أجمــع القياديــون والمتحدثــون مــن ذوي الخبــرة فــي هــذا 
المجــال علــى أن اللقــاح آمــن و فعــال للوقايــة مــن اإلنفلونــزا 
الموســمية و متوفــر لجميــع المواطنيــن و المقيميــن، وتنــاول 
د. الســلطان الفئــات المســتهدفة مــن الحملــة والتــي تشــمل 
ــة  األطفــال مــا فــوق ال 6 أشــهر و المصابيــن باألمــراض المزمن
إلــى  باإلضافــة  الصحــي  بالقطــاع  والكوادرالعاملــة  والحوامــل 

جميــع األفــراد األصحــاء. 

ويعتبــر هــذا الحفــل امتــداداً  ليــوم التدشــين الرســمي الــذي 
اقيــم فــي مقــر مديريــة الشــؤون الصحيــة باألحســاء بالشــراكة 
مــع مستشــفى األحســاء يــوم األحــد 19 صفــر 1440 هـــ الموافق 
الصحيــة  الشــؤون  مديــر  ســعادة  بحضــور  2018/10/28م  
لمستشــفى  والمديرالتنفيــذي  العميــر  عبدالحميــد  األســتاذ 
األحســاء الدكتــور ماهــر جمــال الديــن ومســاعد مديــر الشــؤون 
الصحيــة للصحــة العامــة الدكتــور وليــد الســلطان وعــدد مــن 
القيادييــن مــن مديريــة صحــة األحســاء ومستشــفى األحســاء. 

وقــد تــم االتفــاق علــى انشــاء فرق طبية ثابتة في المستشــفيات 
بيــن  مــا  مشــتركة  متنقلــة  ميدانيــة  وفــرق  والمراكزالصحيــة 
مديريــة صحــة األحســاء ومستشــفى األحســاء لتقديــم خدمــات 
واألماكــن  والتعليميــة  الحكوميــة  المؤسســات  فــي  التطعيــم 
بهــدف  األماكــن  مــن  وغيرهــا  والحدائــق  كالمــوالت  العامــة 

الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن المجتمــع.

مستشفى األحساء 

ترعى حفل اطالق الحملة المشتركة 
للتطعيم ضد االنفلونزا الموسمية 

في محافظة األحساء
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On Tuesday, the 5th of Rabi’ al-Awwal 1440 AH, 
corresponding to the 13th of November 2018 AD, the 
Public Health Department, in the directorate of health 
affairs in Al-Ahsa launched, in collaboration with Al-Ahsa 
hospital, the seasonal flu vaccination campaign in the 
hospital premises, with the presence of Dr. Walid Al-Sultan, 
Assistant to the Director of Health Affairs for Public Health, 
members of his team, representatives of various public 
and private healthcare sectors, and leaders of universities 
and government institutions. 

In this regard, Al-Ahsa hospital Management organized 
seminars, video presentations and set up informative 
booths, where speakers with subject-matter expertise in 
vaccination and the proper use of antibiotics, delivered 
lectures on the safety and effectiveness of Flu vaccines for 
all age groups.

Al-Ahsa hospital Executive Director, Dr. Maher Jamal 
Eddine, pointed out that vaccination is a social 
responsibility, whereby every person is responsible for 
keeping our society free from seasonal diseases. He also 
commended on the effective cooperation between Al-
Ahsa hospital, as part of the private sector, and the Ministry 
of Health to deliver vaccination against seasonal diseases 
to as many people as possible, thus helping to achieve 
MOH vision in reaching the targeted immunization rate in 
Al-Ahsa Province.

The Assistant Director of Health Affairs for Public Health 
and his medical team also highlighted the successful 
cooperation between the Public Health Department 
and Al-Ahsa hospital in the various fields of healthcare 
targeting the local community, and acknowledged 
their important role in the launching of the seasonal Flu 

vaccination campaign, with a view to achieve the MOH 
vision in reaching the targeted immunization coverage 
of 135,000 Saudis and residents in Al-Ahsa province. 
He also underscored the vaccination effectiveness 
in reducing seasonal flu diseases and their adverse 
reactions.

Furthermore, Leaders and subject-matters experts 
agreed that vaccination is safe, effectively prevents 
seasonal flu and is available to all Saudis and residents. 
Dr. Al-Sultan also listed the categories targeted by 
the campaign, including children above 6 months of 
age, persons with chronic diseases, pregnant women, 
medical staff and all healthy people. 

This ceremony was complementary to the official 
launching ceremony that took place in the 
headquarters of Al-Ahsa Health Affairs Directorate in 
partnership with Al-Ahsa hospital on the 19th of Safar 
1440 AH, corresponding to October 28th, 2018 AD; 
with the presence of the Director of Health Affairs, Mr. 
Abdulhamid Al-Omair, the Executive Director of Al-
Ahsa hospital, Dr. Maher Jamal Eddine, the Assistant 
to the Director of Health Affairs for Public Health, Dr. 
Walid Al-Sultan, as well as senior directors from Al-Ahsa 
Health Affairs Directorate and Al-Ahsa hospital.  

The various stakeholders agreed to set up permanent 
medical teams in hospitals and healthcare centers and 
joint mobile teams assigned by Al-Ahsa Health Affairs 
Directorate and Al-Ahsa hospital, to provide vaccination 
in governmental and educational institutions, and 
public places such as malls, parks, etc. in order to reach 
as many members of the society as possible.

Al-Ahsa Hospital Sponsors
the launching of the Seasonal Flu 
Vaccination Campaign in    
Al-Ahsa Province

   Distinction Journey 2018 www.alahsahospital.com.sa
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خدمتهم  على  أعوام  عشرة  من  أكثر  مضي  بمناسبة 
يوليــو  بتاريــخ 24  المتصلــة، كرم مستشــفى األحســاء 
2018 مـ ثاثون من منسوبيه العاملين في حفل حضره 
جميــع مديــري إدارات المستشــفى واألطبــاء وعــدد كبيــر 
مــن الموظفيــن بحضــور المديــر التنفيــذي الدكتــور ماهــر 

جمــال الديــن.

بذلهــا  التــي  الجهــود  علــى  التنفيــذي  المديــر  وأثنى   
خدمــة  فــي  اســتمرارهم  أن  إلــى  مشــيراً  المكرمــون، 
ِّــد والءهــم تجاههــا  المستشــفى ســنوات عــدة مُتصلــة يؤك
ـزه علــى االســتمرار  مــن جهــة ووجــود بيئــة عمــل مُحفَـّ
أن  متمنياً  أخــرى،  جهــة  مــن  اإلنجــاز  مــن  والمزيــد 
يكون التكريم حافزاً لهم نحو المضي قدماً في تحقيق 
المزيد من اإلنجازات وتقديم الخدمات الصحيــة اآلمنــة 
إدارة  رؤية مجلــس  التي تعكس  العاليــة  الجــودة  ذات 

االستراتيجية. وأهدافه  المستشــفى 

 “ قائــاً  المكرميــن  الموظفيــن  ووجــه حديثــه مخاطبــاً 
إن تكريــم جهودكــم المســتمرة فــي خدمــة المستشــفى 
ــأن  ــا ب هــو نهــج نحــرص علــى اســتمراره ويعكــس قناعتن
منشــأة  ألي  الحقيقيــة  الثــروة  هــم  البشــرية  المــوارد 
تتطلــع إلــى التطويــر والبنــاء علــى مــا تحقــق والحفــاظ 

علــى الكفــاءات المتميــزة.”

وأشــار المديــر التنفيــذي بشــكل مقتضــب إلــى مــا تحقــق 
بســواعد هــؤالء المكرميــن وزمائهــم الذيــن عملــوا بجهــدٍ 
وكــدٍ وإخــاص ليســهموا فــي تقديــم أعلــى مســتوى مــن 
الخدمــات التخصصيــة الطبيــة والتمريضيــة واإلداريــة 
والفنيــة بالشــكل الــذي يليــق بالمستشــفى والمرضــى 

والمجتمــع.

وفي نهاية الحفل كرّم الدكتور ماهر جمال الدين 
الموظفين بدروعٍ وهدايا معرباً عن تمنياته لهم بمزيد 

من العطاء والتفاني في سبيل خدمة المرضى والعماء 
في بيئة آمنة.

مستشفى األحساء 

تكرم 30 موظًفا أمضوا أكثر من 
10 أعوام في الخدمة المتصلة
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Al-Ahsa Hospital 
Honors Thirty Employees Who 
Have Spent More Than 10 Years in 
Continuous Service

On July 24th, 2018, and in a ceremony attended by the 
Executive Director, Dr. Maher Jamal Eddine, heads of 
departments, physicians, and many employees, 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 work 
environment that facilitates and 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 Board of Director’s vision and its strategic Goals 
and 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 echelons of 
specialized medical, nursing and technical patient care, 
and administrative 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, 
customers and enhance the quality of life for the diverse 
community of people that we serve in a safe environment. 
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 تكريم مستشفى األحساء 
للسيدة وصال صياح 
مسؤولة قسم الخدمات الغذائية 
التي أمضت أكثر من 5 سنوات في 

الخدمة المتصلة.

المــدراء  جميــع  بحضــور  األحســاء  مستشــفى  كرّمــت 
وجمــع مــن األطبــاء والموظفيــن مــن مختلــف األقســام 
الســيدة وصــال صيــاح لخدمتهــا المستشــفى لمــا يزيــد 
عــن خمــس ســنوات متصلــة وذلــك بتاريــخ الرابــع عشــر 
مــن نوفمبــر2018  فــي صالــة الكافتيريــا بالمستشــفى.

وقــد إنضمــت الســيدة صيــاح إلى أســرة المستشــفى في 
العــام 2013 كفنيــة تغذيــة اكلينيكيــة ومــن ثــم تبــوأت 

مســؤولية قســم الخدمــات الغذائيــة بالمستشــفى. 

ّــد المديرالتنفيــذي للمستشــفى الدكتــور ماهــر جمــال الديــن،  وأك
ــى توجيهــات مجلــس اإلدارة وهــو  ــاء عل ــي بن ــم يأت أن هكــذا تكري
مــن المناســبات القيّمــة التــي اعتــادت المستشــفى تنظيمهــا بيــن 
الحيــن واآلخــر تقديــراً للمخلصيــن لهــا فــي أداء عملهــم واالحتفــاء 
بهــم اعترافــاً بعطائهــم المتواصــل وإخاصهــم وتفانيهــم معتبــراً 

تكريمهــم واجــب وفــرض علــى إدارة المستشــفى.

ــا عــن شــكرها  ــاح كلمــَة شــكرٍعبّرت فيه ــت الســيدة صي كمــا قدّم
للمديــر التنفيــذي ولجميــع الحاضريــن علــى خطــوة التكريــم هــذه، 
المستشــفى طــوال  اعتزازهــا وفخرهــا بخدمــة  عــن  ّــرت  عب كمــا 
خمــس ســنوات متصلــة ونيـَـف كمــا شــكرت جميــع الزمــاء الذيــن 

كان لهــا شــرف التعاطــي معهــم طــوال الســنوات المنصرمــة.

وفــي نهايــة الحفــل تــم تقديــم درعٍ تــذكاري للمكرّمــة والتقــاط 
الصورالتذكاريــة معهــا، ثــم دعــي الجميــع إلــى تنــاول طعــام الغــداء.
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Al-Ahsa Hospital Honors the Head of Food 
Services Ms. Wissal Sayah for Having 
Spent More Than 5 Years in Service

In a ceremony that took place on Nov. 14th, 
2018 at the cafeteria lounge, and attended by all 
directors, managers, and a group of physicians 
and employees from different departments, 
Al-Ahsa Hospital honored Ms. Wissal Sayah for 
having served the hospital for more than 5 years.

Ms. Sayah has joined the hospital in July 2013 as 
Clinical Dietician, then, she assumed the position 
of Head of Food Services Department.

The Executive Director, Dr. Maher Jamal Eddine, 
asserted that this honoring ceremony, and as 

per the Board of Directors directives, is one 
of the most valuable events organized by the 
hospital, and that it is the hospital’s duty and 
obligation to honor those who faithfully carry 
out their jobs and recognize and celebrate their 
loyalty, dedication, and continuous giving. 

Ms. Sayah then thanked the Executive Director, 
and all the attendees for this honoring ceremony. 
She also expressed her pride in serving the 
hospital for more than 5 continuous years, and 
her gratitude for all the colleagues she had the 
privilege to work with over the past years. 

At the end of the ceremony, the honoree was 
presented with a recognition plaque and 
photographs were taken with her, then everyone 
was invited to lunch. 
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ضمن الخطة التطويرية للخدمات الطبية 
مستشفى االحساء و لمواكبة رؤية المملكة 

2030 التي تهدف الى اإلرتقاء بمستوى 
خدمات الرعاية  الصحية في المملكة و تلبية 

لاحتياجات المتزايدة للمجتمع المحلي و ابناء 
المنطقة لتلك الخدمات  تم توسعة  قسم 
غسيل الكلى في المستشفى ليعد من اكبر 

المراكز على مستوى المنطقة الشرقية، بطاقة 
استيعابية تبلغ 26 سريراً مجهزا بأحدث 

 التجهيزات و التقنيات الحديثة.
يتميز هذا القسم بوجود فريق طبي وتمريضي 
متخصص و ذو كفاءة عالية وهو مجهز باحدث 
التقنيات في مجال غسيل الكلى حيث تتوفر 

فيه كافة وسائل الراحة واالمان للمرضى 
باالضافة الى خدمة نقل المرضى من مكان 

اقامتهم إلى المستشفى. 

لم تقتصر التوسعة على قسم غسيل الكلى بل 
شملت ايضا توسعة قسم الطوارىء والعيادات 

الخارجية حيث تم اضافة مبنى جديد في 
المستشفى يحتوي على قسم حديث للطوارىء 
اضيفت فيه 19 سريرا للطوارىء لتصبح القدرة 

االستيعابية لهذا القسم ٢٧  سريرا باإلضافة 
إلى ٤ عيادات لألطفال والنساء والوالدة والطب 

العام مع وجود غرفتان للعزل مخصصة 
للتعامل مع حاالت انتقال العدوى و ذلك من 

اجل سامة الزائرين وتقديم خدمات امنة.

أما بالنسبة للعيادات الخارجية فقد تم 
زيادة 10 عيادات مجهزة باحدث المعدات 

التشخيصية وبانظمة تؤمن الراحة 
للمستفيدين وبغرفة خاصة لألطفال توفر 

لهم تجربة فريدة خال حصولهم على الخدمة 
الطبية. 

تـوســــــعة 
أقســـــــــام 

الطــوارىء 

وغـســـــــــيل 
الكــــــــــــــــلـى 
والعيادات 

الخارجية 
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As a part of the development plan for medical 
services at Al-Ahsa Hospital and in line with 
the 2030 vision of the Kingdom, which aims 
to improve the level of health care services 
and in order to meet the increasing needs 
of the local community and the people of 
the citizen for these services ,the dialysis has 
been extended to become one of the largest 
hemodialysis centers in the eastern region 
with a capacity of 26 beds  equipped with 
state-of-the-art equipment and technology.

The unit is managed by a high qualified 
medical and nursing team and equipped 
with the latest technology in a safety and 
comfortable environment, this unit provides 
free transportation services. 
The expansion project was not limited to 
the hemodialysis unit therefore it included 
the expansion of the emergency and the 
outpatient departments. 
 A new building was added to the current one 
which contains a modern emergency section 
with a capacity of 27 beds  with two isolation 
rooms in addition to Four clinics for pediatric, 
obstetsics and Gymecology and General 
Practitioner. 
As for the outpatient clinic, 10 clinics were 
added and equipped with state-of-the-
art diagnostic equipments with a special 
children’s play hall to provide your children  a 
unique experience in accessing the pediatric 
services.

The expansion of the 
Emergency, 
hemodialysis and  

OUTPATIENT DEPARTMENT
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للمستشــفى  التنفيــذي  المديــر  الديــن  جمــال  ماهــر  الدكتــور  برعايــة 
دعــت  واإلداريــة،  الطبيــة  األقســام  المــدراء ورؤســاء  وبحضــور جميــع 
خدمــات  مــن  أطفالهــم  المســتفيدين  موظفيهــا  األحســاء  مستشــفى 
القســم  النهاريــة لحضــور حفــل تدشــين هــذا  قســم رعايــة األطفــال 
الــذي يقــدم خدمــات مخصصــة لألطفــال مــن عمــر شــهر واحــد وحتــى 
6 ســنوات بواســطة فريــق عمــل متخصــص يقــوم بتلبيــة احتياجــات 
األطفــال ويهتــم بتســليتهم وتنميــة مهاراتهــم المعرفيــة التــي تشــمل 
البنــاء التدريجــي لمهــارات التعلــم، ومنهــا االنتبــاه والذاكــرة والتفكيــر 
مــن خــال الوســائل المتوفــرة واأللعــاب المتنوعــة التــي تدخــل البهجــة 

والفــرح علــى قلوبهــم.

يعتبــر قســم رعايــة األطفــال النهاريــة علــى أنــه المــكان اآلمــن الــذي 
يعطــي  حيــث  بالمستشــفى،  العامليــن  الموظفيــن  أطفــال  يحتضــن 
شــعور بالراحــة والطمأنينــة لألهــل ممــا يســهم بــأداء واجبهــم الوظيفــي 

علــى أكمــل وجــه. 

وفــي نهايــة الحفــل تــم تقطيــع قالــب الحلــوى وتوزيــع الهدايــا علــى 
إلــى نفوســهم. الســرور  األطفــال ممــا أدخــل 

تدشين قسم 
رعاية األطفال 

النهارية
 في مستشفى 

األحساء
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Al-Ahsa Hospital invited its employees whose children benefit 
from the Child Daycare services to attend the inauguration 
ceremony of this department which took place under the 
patronage of Dr. Maher Jamaleddine, the Executive Director, 
and in the presence of all directors, managers and heads of 
medical and administrative departments. 

The Child Daycare Department offers services for children from 
1 month to 6 years of age provided by a specialized team. This 
team cares for their entertainment as well as the development 
of their cognitive skills including the progressive building of 
learning skills such as attention, memory, and thinking using 
all the available means and diverse games. 

It is considered to be a safe place that nurtures the children 
of the hospital staff; therefore, it puts the parents at ease and 
gives them peace of mind helping them perform their work 
duties in the best way possible. 

Toward the end of ceremony , a cake was cut and gifts were 
distributed to children that gave them joy and happiness.

Al-Ahsa Hospital 
lnaugurates 
Child Daycare 
Department



يســعى اإلنســان دائمــا  الــى الجمــال والوســامة وقلمــا نجــد مــن 
يتغاظــى عنهمــا ,  ذلــك ان للجمــال اثــر فــي حياتنــا اليوميــة . ان 
االطالــة البهيــة والمظهــر لهمــا تاثيــر كبيــر فــي المشــاعر وبالعاقــة 
باالخريــن , وانطاقــا منــه يحــرص مركــز التجميــل فــي مستشــفى 
األحساء على تقديم أرقى الخدمات من قبل أطباء وخبراء  التجميل 
،مــع الســعي الدائــم  لتوفيرأحــدث التقنيــات المتبعــة فــي  جــو مــن 
 الفخامــة والرقــي، بحيــث نتيــح لكــم تجديد أنفســكم فــي كل زيارة .

بعيــداً عــن الخيــال والواقعيــة نقــوم بتقديــم  خدمــات تجميليــة 
واســعة  مــن اجــل الوصــول الــى أقصــى درجــات الرضــا لعمائنــا , 

مركز  الجلدية والتجميل 

كمــا ويقــوم فريــق عملنــا بإتبــاع  آخــر 
عالميــا  المتبعــة  التجميــل  تقنيــات 
فــي   يتمثــل  والــذي  المرجــو  لتحقيــق 
تجديــد خايــا البشــرة / شــد الترهــات 
وبنــاء  الكوالجيــن  وتحفيــز  نضــارة   /
األنســجة الجديــدة فــي جميــع مناطــق 
تقنيــة  بواســطة  والتنحيــف  الجســم 
احــدث  وإســتخدام  البــارد  النحــت 

اجهــزة  الليــزر .
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هي تدخل جراحي يجرى ألغراض وظيفية أو جمالية، وهي 
بالمفهوم البسيط استعادة التناسق والتوازن لجزء من 

 أجزاء الجسم .
يعود تاريخ جراحة التجميل الي العالم القديم  تحديدا في 
الهند القديمة  حيث استخدم الطبيب الهندي سوسروثا 

ترقيع الجلد في القرن الثامن قبل المياد، واستمر 
 استخدام هذه التقنيات حتى أواخر القرن الثامن عشر.

 لنجاح الجراحة التجميلية شروطا متعددة يجب توفرها 
,نذكر منها , المريض,الجراح, نوع العمل الجراحي ومكان 

إجرائه باإلضافة الى عدم معاناة المستفيد من امراض 
مزمنة غير مسيطر عليها , وأن يكون  مطلعاً على نوع 

 العمل الجراحي المقبل.
اما بالنسبة للجراح  فيجب  ان تتوفر فيه المعرفة العلمية 

والخبرة في العمل الجراحي المطلوب حيث انها ال تقل 
أهمية عن المكان الذي سيتم فيه اجراء العمل الجراحي 

الذي يجب أن يكون مجهزا تجهيزاً كاما  بمعدات حديثة 
 ومتقدمة .

 إن  جراحة التجميل هي جراحة اختيارية مخطط لها 
ومجدولة والبد لها أن تكون ناجحة تماماً والخطأ فيها غير 

 مقبول . 
على المستفيد من العمل التجميلي ان يكون على دراية 

للنتائج والمضاعفات قبل إجراء العمل الجراحي ذلك انه  
يمكن تغيير العديد من الخصائص بشكل ناجح، بينما 
يتعذر تغيير غيرها من الخصائص وكلما زادت واقعية 

 التوقعات ، زادت احتمالية الرضى عن  النتائج  .
ال يجب ان نغفل عن ذكر  األهمية النفسية لعمليات 
التجميل وتاثيرها على الصحة النفسية . فعلى سبيل 

المثال يعاني بعض الناس من االكتئاب المزمن بسبب 
تشوه قد يؤدي به إلى االنطواء واالنزواء، وفي هذه الحالة 

تعتبر جراحة التجميل هي العاج النفسي الناجح له . 
إن رضى الشخص عن ذاته وشكله الخارجي يعزز ثقته 

بنفسه ويحسن عاقته بمحيطه وتفاعله اإليجابي  معه.

جراحة التجميل
في مستشفى االحساء
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Plastic surgery is a surgical intervention performed for 
functional or aesthetic purposes.  It’s simply a concept 
of restoring the harmony and balance of a part of the 
body. 
The history of plastic surgery dates back to the ancient 
world, especially in ancient India, where the Indian 
physician Susrutha used skin grafts in the eighth 
century BC. These techniques continued until the late 
18th century. 
For the success of any plastic surgery, several 
conditions must be met, including the patient, the 
surgeon, the type of operation and the location.  The 
beneficiary should be healthy and not suffering from 
chronic uncontrolled diseases and be familiar with 
the type of the interventional, as for the surgeon 
he must have the proficiency and expertise in the 
above field, in addition to that the operation theater 
should be fully equipped .The beneficiary from 
the plastic surgery should be aware of the results 
and complications before any surgery. Since many 
properties can be changed successfully, while other 
characteristics cannot be changed. The more realistic 
the patient’s expectations, the more likely you are to 
be satisfied with the results

We should not lose sight of the psychological impact 
of the plastic surgery. For example, some people 
suffer from depression due to malformations which 
may lead to introversion, Therefor the plastic surgery 
is considered the needed treatment. A person’s 
satisfaction with his appearance enhances his self-
confidence and improves his relationship with his 
surroundings. 
The plastic surgery clinic at Al-Ahsa Hospital is one 
of the most advanced clinics in the Eastern Region. 
It operates under the supervision of Dr. Abdullah Al-
Salman, a consultant in plastic surgery and restoration, 
who is considered a prominent name in the Kingdom 
of Saudi Arabia in the world of plastic surgery.

تعتبر عيادة الجراحة التجميلية في 
مستشفى االحساء من اكثر العيادات 
المتقدمة في المنطقة الشرقية و هي 
تعمل باشراف االستشاري في جراحة 

التجميل والترميم الدكتور عبدهللا 
السلمان وهو يعد من االسماء الامعة 

على صعيد المملكة العربية السعودية في 
عالم التجميل  عبر اجراء االف العمليات 

الناجحة .

Plastic Surgery
at Al - Ahsa Hospital
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حفــل  الســنوية  كعادتهــا  األحســاء  مستشــفى  إدارة  نظمــت 
النجــاح  شــركاء  شــرف  علــى   2018 للعــام  اإلفطارالرمضانــي  
ومنســوبيها وذلــك فــي فنــدق األحســاء انتركونتيننتــال مســاء يــوم 
االثنين    12 رمضان 1439 هـ الموافق 28 مايو 2018 م، بحضور 
عــدد مــن مديــري االدارات بمديريــة الشــؤون الصحيــة بمحافظــة 
مكتــب  ومديــر  الصحــة،  بــوزارة  المختلفــة  واالدارات  األحســاء 
العمــل باألحســاء، ومديــر الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة 
بجامعــة  التطبيقيــة  الطبيــة  العلــوم  كليــة  وعميــد  باألحســاء، 
وممثلــي  اإلكلينيكيــة،  الصيدلــة  كليــة  وعميــد  فيصــل،  الملــك 
كليــة  وممثــل  المجتمــع،  وخدمــة  التطبيقيــة  الدراســات  كليــة 
الطــب رئيــس قســم طــب األســرة والمجتمــع ومنســق المنهــج، 
ومديــر مركــز شــرطة الرقيقــة، ومديرفــرع صنــدوق تنميــة المــوارد   
العامــة  المؤسســة  عــن  وممثــل  باألحســاء،  »هــدف«  البشــرية 
للتأمينــات االجتماعيــة، وممثلــي عــن الغرفــة التجاريــة باألحســاء، 
ونخبــة مــن اإلعامييــن ومراســلي الصحــف، وممثلــي عــن شــركة 
الكهربــاء الســعودية وشــركة التعاونيــة للتأميــن وشــركات التأميــن 
التنفيذييــن  وكبــار  والمورديــن،  الطبيــة،  والمجمعــات  الخاصــة 
باألحســاء،  الخاصــة  والمؤسســات  والشــركات  بالمستشــفيات 
ــاء رؤســاء األقســام الطبيــة بالمستشــفى، ومــدراء االدارات  واألطب
واألقســام والمــدراء المناوبيــن والمشــرفين والموظفيــن مــن أســرة 

المستشــفى.

ــى إقامــة  ــاً مــن حــرص مستشــفى األحســاء عل ــك انطاق ــي ذل يأت
مثــل هــذه المناســبات لتعزيــز روح األخــوة واألســرة الواحــدة بيــن 
ــد التواصــل بينهــم  شــركاء النجــاح ومنســوبي المستشــفى وتوطي

ــادئ وقيــم المستشــفى. تحقيقــاً لمب

وبمناســبة هــذا الشــهر الكريــم، هنــأ المديــر التنفيذي للمستشــفى 
والشــعب  الرشــيدة  القيــادة  الديــن  جمــال  ماهــر  الدكتــور 
للخدمــات  األحســاء  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الســعودي 
الطبيــة األســتاذ عبــد المحســن العثمــان وشــركاء النجــاح وجميــع 
منســوبي المستشــفى ســائاً هللا العلــي القديــر أن يتقبــل مــن 
الجميــع الصيــام والقيــام وأن يعيــده علــى الجميــع بالخيــر واليمــن 
النجــاح  شــركاء  جميــع  وتفاعــل  بتعــاون  أشــاد  كمــا  والبــركات، 
للمستشــفى وثمّــن األداء المميــز لمنســوبي المستشــفى طالبــاً 
المرضــى  الجهــد والتفانــي فــي خدمــة  المزيــد مــن  بــذل  منهــم 
والمراجعيــن، شــاكراً للجميــع مجهوداتهــم ومؤكــداً علــى مواصلــة 
العطــاء وتعزيزالنموالمتصاعــد والمكتســبات المحققــة وتنميتهــا 
تماشــياً مــع الخطــة االســتراتجية للمستشــفى وتحقيقــاً ألهدافهــا 

بفاعليــة وكفــاءة.

مستشفى األحساء تقيم 
حفل اإلفطار الرمضاني السنوي 2018 

لشركاء النجاح ومنسوبيها في فندق األحساء انتركونتيننتال
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Al-Ahsa Hospital organizes its annual Iftar
for its Partners in Success and Employees at 
Al-Ahsa InterContinental hotel 

Al-Ahsa hospital management organized Monday evening 
12 Ramadan 1439 H (May 28th 2018 AD) its annual Iftar for 
2018 in the honor of its partners in success and employees at 
the InterContinental hotel.

The event was held in the presence of Directors representing 
the directorate of Health Affairs in Al Ahsa and different 
departments at the Ministry of Health, Director of Labor 
Office, Director of the Saudi Commission for Health 
Specialties, Dean of the College of Applied Medical Sciences 
at King Faisal University, Dean of the College of Clinical 
Pharmacy, Representatives of the College of Applied Studies 
and Community Service, Representative of the College of 
Medicine the head of Family and Community Medicine 
Department, Director of Al Ruqaiqah police station, Director 
of the Human Resources Development fund ”Hadaf”- Al 
Ahsa branch,   Representative of  the General Organization 
for Social Insurance (GOSI), Representatives of the Chamber 
of Commerce, Media figures and Journalists, Representatives 
of Secceco, Tawuniya for Cooperative Insurance, Private 
insurances, Medical Centers, Hospital Suppliers, Senior 
Executives at hospitals, institutions and prominent 
companies in Al Ahsa region, Heads of Medical departments 
at the hospital, directors, managers, and hospital employees.

This celebration comes in line with the hospital’s 
determination to empower the spirit of unity and 
harmony among hospital partners and employees 
and strengthen communication among them in order 
to fully implement the hospital’s principles and core 
values.

On the occasion of this Holy Month, the hospital’s 
executive director Dr. Maher Jamal Eddine 
congratulated the country’s wise leadership, the 
Saudi people, and the Chairman of Al-Ahsa Medical 
Services Company Mr. Abdulmohsen Al Othman, as 
well as all partners in Success and hospital employees 
asking the Almighty God to accept their fasting and 
to bring His goodness and blessings to believers with 
every Ramadan. He also praised the cooperation and 
interaction of hospital partners and commended the 
employees’ exceptional performance asking them to 
put forth more effort and dedication at the service 
of patients and visitors thanking everyone for their 
hard work and ensuring continuous determination 
to achieve unrelenting growth and sustain the made 
achievements in line with the hospital’s strategic 
plan and the achievement of its Organizational Goals 
effectively and efficiently. 
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إدارة مستشفى األحساء 

تنظم حفل اإلفطار الجماعي السنوي 2018 
لكافة الموظفين العاملين لديها

لجميــع  الســنوي  الجماعــي  إفطارهــا  حفــل  األحســاء  مستشــفى  أقامــت 
موظفيهــا وذلــك فــي كافتيريــا المستشــفى مســاء يــوم االثنيــن  19 رمضــان 
1439 هـــ الموافــق 4 يونيــو 2018 م بحضــور الدكتــور ماهــر جمــال الديــن 
المديــر التنفيــذي للمستشــفى ومديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام كافــة.

ويأتــي تنظيــم هــذا اإلفطــار الســنوي ضمــن سياســة وأهــداف مجلــس إدارة 
المستشــفى التــي تســعى إلــى تعزيــز روح الفريــق وتعميــق روح األخــوة 
واأللفــة بيــن اإلدارة العليــا وكافــة الموظفيــن مــن أطبــاء وممرضيــن وعامليــن 
فــي مختلــف األقســام، لمــا ألهميــة الملتقيــات الرمضانيــة فــي بــث القيــم 
اإلنســانية وتعزيــز االنتمــاء والــوالء لــدى الموظفيــن ممــا ينعكــس إيجابيــاً 
علــى األداء العــام والعاقــات االجتماعيــة بعيــداً عــن روتيــن العمــل اليومــي 

وتعميقــاً للصــات التــي تربطهــم لخدمــة مصلحــة العمــل.

ومــن جهتــه صــرح الدكتــور ماهــر جمــال الديــن بــأن تنظيــم هــذا الحفــل 
يأتــي تعبيــراً عــن االحتفــاء بشــهر رمضــان الكريــم مــع جميــع طواقــم العمــل 
ــز التواصــل والتعــاون  بالمستشــفى آمليــن أن يســهم هــذا اللقــاء فــي تعزي
بيــن العامليــن، تقديــراً لجهودهــم وتشــجيعاً لهــم علــى االســتمرار والعطــاء 
الــذي هــو وراء كل نجــاح وصلــت إليــه المستشــفى، فــاألرض الطيبــة تُنبــت 
العمــل الصالــح، داعيــاً هللا أن يتقبــل مــن الجميــع الصيــام والقيــام ، مؤكــداً 
علــى تميــز العاقــات التــي تجمــع العامليــن جميعهــم كأســرة واحــدة والتــي 
تقــدم نموذجــاً رائعــاً فــي التآخــي والعمــل كفريــق واحــد لتحقيــق رســالة 

المستشــفى فــي الجــودة وســامة المرضــى والتميــز والعطــاء.

كمــا شــكر رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ عبــد المحســن العثمــان علــى 
للمستشــفى. الحكيمــة  وقيادتــه  المتواصــل  دعمــه 

كافــة  للحضــور  وتقديــره  شــكره  عــن  وأعــرب 
ــل،  ــاركاً لهــم الشــهر الفضي لتلبيتهــم الدعــوة، مب
ومتمنيــاً لهــم دوام النجــاح والتوفيــق فــي حياتهــم 
العمليــة، مؤكــداً لهــم ســعي المستشــفى الدائــم 
والمتواصــل لتعزيــز بيئــة العمــل التــي تســاعد 
جميــع الموظفيــن علــى النمــو والتطــور واإلبــداع.

رئيســة  إلــى  والتقديــر  بالشــكر  توجــه  كمــا 
الغذائيــة  الخدمــات  قســم  موظفــي  وجميــع 
ــه متكامــل  ــر بوفي ــم وتحضي ــى حســن التنظي عل
أشــهى وجبــات  مــن  أنــواع عديــدة  مــن  مكــون 
اإلفطارالمتميــزة والمشــروبات واألنــواع الوفيــرة 

الحلويــات.  مــن 
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Al-Ahsa Hospital Management
Organizes the Staff Annual Iftar 2018

Al-Ahsa Hospital organized the annual Iftar for its personnel in the 
hospital’s cafeteria on Monday 19 Ramadan 1439 H (June 4th 2018 
AD) in the presence of hospital’s executive director Dr. Maher Jamal 
Eddine as well as directors, managers and heads of departments. 

This annual celebration comes in line with the policy and goals of the 
hospital’s board of directors to continuously encourage the spirit of 
teamwork and unison among senior management and staff such as 
doctors, nurses, and other personnel. As a matter of fact, Ramadan 
gatherings spread human values and instill belonging and loyalty in 
employees which positively affects general performance and social 
relations deepening the bonds that connect them, away from daily 
work routine and at the service of the hospital’s interests. 

Dr. Maher Jamaleddine reiterated that this event is a shared celebration 
of the Holy Month of Ramadan with the hospital’s personnel, 
hoping that it would strengthen the bonds of communication and 
cooperation among employees. He expressed appreciation of their 
efforts and encouraged them to carry on their hard work that is at 
the root of every successful milestone the hospital has achieved 
so far. “Whatever is sown is reaped and we ask God to accept our 
fasting in this time of the year”, he said. He also applauded the strong 
relationships among the staff as one family, representing an excellent 
example of comradeship and teamwork harmony for one purpose: 
achieving the hospital’s mission of quality improvement and patient 
safety, excellence, and generous giving.

He also thanked the Chairman Mr. Abdulmohsen Al Othman for his 
perpetual support and wise leadership of the hospital.

Dr. Jamaleddine also thanked the 
attendees for their presence wishing them 
a happy Ramadan as well as successful 
accomplishments in their professional 
life, affirming that the hospital will keep 
encouraging the best work environment 
for growth, development, and creativity. 

Moreover, he thanked the head of food 
services department and her team 
members for the excellent organization 
of the event and the preparation of an 
exceptional bountiful buffet enriched 
with various Ramadan special dishes, 
drinks, and sweets.
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المملكــة  لتوحيــد   »88 الســعودي  الوطنــي  »اليــوم  بمناســبة  احتفــاال 
ــز آل ســعود،  ــد العزي ــد المؤســس الملــك عب ــى ي ــة الســعودية عل العربي
طيــب هللا ثــراه ، أقامــت إدارة مستشــفى األحســاء بدعــم مــن رئيــس 
مجلــس إدارتهــا األســتاذ عبــد المحســن العثمــان حفــا مهنئــة فيــه مقــام 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي محمــد بــن ســلمان حفظهمــا هللا 
و الشــعب الســعودي، كمــا تــم إضــاءة واجهــة المستشــفى بأكبــر علــم 

للمملكــة.

المديــر  يتقدمهــم  المستشــفي  إدراة  زارت  فقــد  متصــل  ســياق  وفــي 
التنفيــذي الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، ومديــر إدارة العاقــات العامــة 

األســتاذ هشــام بــودي جميــع المرضــى المنوميــن فيهــا للمســاهمة فــي 
إدخــال البهجــة والســرور إلــى قلوبهــم، كمــا وزعــت الهدايــا واألعــام 

عليهــم. 

وتقديــرة لهــذا اليــوم الجليــل الــذي يمثــل ذكــرى غاليــة يحتفــل بهــا كل 
أبنــاء الوطــن الغالــي والــذي هــو فخــر لــكل مواطــن ســعودي ، تــم توفيــر 
وتقديــم  التجميــل  وفنــون  الجلديــة  لــدى مركــز  استشــارات مجانيــة 
خصومــات بنســبة %50 علــى خدمــات العيــادات الخارجيــة وبعــض 
قســم  منهــا  أخــرى،  خصومــات  إلــى  باإلضافــة  الجراحيــة  العمليــات 

الســمنة وعمليــات التجميــل. 

احتفالًا باليوم الوطنى
مستشفى األحساء يرفع أكبر علم للمملكة 

ويوفر استشارات مجانية
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شــارك مستشــفى األحســاء بتنفيــذ تجربــة اإلخــاء الفرضيــة 
مــن  إيمانــاً  وذلــك  فعّــال،  بشــكل  الدولــي  األحســاء  بمطــار 
إدارتــه بأهميــة التعــاون المتبــادل بيــن المستشــفيات الخاصــة 
واإلدارات الحكوميــة ،حيــث أجريــت هــذه التجربــة فــي يــوم 
بالتعــاون  2018/8/6 م  الموافــق   ، هـــ  االثنيــن 1439/11/24 
إدارة األزمــات والطــوارئ فــي مديريــة الشــؤون الصحيــة  مــع 

األحســاء. بمحافظــة 

تمثلــت هــذه المشــاركة بإرســال ســيارات اإلســعاف و طاقــم 
مــن األطبــاء و فريــق مــن الممرضيــن تــم تدريبهــم وإعدادهــم 

خصيصــاً لمواجهــة هكــذا أزمــات،

متمثلــة  الطــوارئ  قســم  فــي  حــاالت   6 اســتقبال  تــم  حيــث 

حــاالت  وأربــع  األولــى  الدرجــة  مــن  حرجتــان  بحالتــان 
متوســطة الخطــورة مــن الدرجــة الثانيــة ، وقــد تــم التعامــل 
السياســات  حســب  ذلــك  و  الحرفيــة  بمنتهــى  معهــم 

حــاالت. لهكــذا  المستشــفى  فــي  المتبعــة  واالجــراءات 

جمــال  د.ماهــر  للمستشــفى  التنفيــذي  المديــر  ّــد   وأك
القطــاع  مــع  الخاصــة  المستشــفيات  مشــاركة  أن  الديــن 
العــام فــي تنفيــذ هكــذا فرضيــات تأتــي تماشــيًا مــع خطــط 
األمــن والســامة فــي تنفيــذ تجــارب اإلخــاء فــي حــاالت 
الطــوارئ ومــن بــاب التأهّــب لتلــك الحــاالت -ال قــدّر هللا- 
البشــرية  الكــوادر  جميــع  جاهزيــة  مــدى  علــى  والوقــوف 
العاملــة بالمنشــآت الصحيــة، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار بــأن 
مستشــفى األحســاء مــن أقــرب المستشــفيات إلــى المطــار.

تنفيذ تجربة اإلخالء الفرضية
 بمطار األحساء الدولي
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 تقدمــت األميــرة هيفــاء بنــت فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود، رئيســة 
مجلس إدارة جمعية زهرة لســرطان الثدي، بشــكر خاص إلى مستشــفى 
األحســاء علــى جهــود المستشــفى المبذولــة فــي خدمــة مجتمــع األحســاء 
واهتمــام المستشــفى بالمشــاركة فــي الفعاليــات التوعويــة والتثقيفيــة 
ــدة التــي  الخاصــة بمــرض ســرطان الثــدى لمــا فيهــا مــن المنفعــة والفائ

تعــم علــى المواطنيــن والمقيميــن.

جــاء ذلــك بعــد أن شــارك المستشــفى كراعــي طبــي فــي فعاليــة »ال 
تهملــي أي إشــارة«، وذلــك فــي مدينــة جواثــا الســياحية باألحســاء فــي 
يــوم الخميــس الموافــق 3 نوفمبــر 2018م والتــي اســتمرت لمــدة ثاثــة 
أيــام، وتضمنــت الفعاليــة عــدة أركان توعويــة حــول هــذا المــرض وأســبابه 

وطــرق الوقايــة منــه وعاجــه. واســتمرت المبــادرة طــوال 
الفحــص  بعمليــات  القيــام  خالهــا  وتــم  اكتوبــر،  شــهر 
مجانـًـا مــن خــال جهــاز »الماموجــرام« وقــد تــم اكتشــاف 

بعــض الحــاالت المصابــة.

جــاء تنظيــم الحملــة تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي 
األميــرة هيفــاء بنــت فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
الثــدي،  لســرطان  زهــرة  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيســة 
حــول  الثقافــة  مــن  المزيــد  نشــر  الفعاليــة  وتســتهدف 
أهميــة الفحــص المبكــر للســيدات للوقايــة مــن ســرطان 

الثــدى.

 

األميرة هيفاء تشكر مستشفى األحساء 

»ال تهملي أي إشارة« .. 
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مستشفى االحساء يهنىء 
األمهات بعيدهم 

ــه   ــز  تخلل ــر إحتفــال ممي ــا عب ــن لديه ــأت إدارة مستشــفى األحســاء األمهــات المنومي ــد االم , هن بمناســبة عي
ــة . ــة واالحتفالي ــي  شــعرن باألجــواء العائلي ــى األمهــات اللوات ــوى عل ــورود والحل ــم ال تقدي
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مستشفى األحساء 
يهنئ جميع المنومين لديه وعائالتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ـّـأت إدارة مستشــفى األحســاء ممثلــةً  بمناســبة حلــول عيــد الفطــر المبــارك أعــاده هللا علــى الجميــع بالخيــر والعافيــة، هن
ــةً لهــم العافيــة  بقســم عاقــات المرضــى جميــع المرضــى المنوميــن لديهــا وعائاتهــم وذلــك بتقديــم األزهــار والهدايــا متمنّي

والشــفاء العاجــل.
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تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للســكري الــذي يصــادف يــوم الرابــع عشــر 
مــن نوفمبــر كل عــام، نظــم مستشــفى األحســاء، بالتعــاون مــع إدارة 
الصحة العامة باألحســاء، وبمشــاركة من شــركة أرامكو جونزهوبكنز، 
ــة فــي المنطقــة، المعــرض التوعــوي  وممثليــن عــن المــدارس األهلي
ــة ومــرض الســكري(  الخــاص بهــذه المناســبة تحــت شــعار: ) العائل

فــي البهــو الرئيســي فــي المستشــفى.

الوعــي  زيــادة  كبيــرًا  تفاعــًا  القــت  التــي  الفعاليــة  واســتهدفت 
وتشــجيع  الســكري  بمــرض  لإلصابــة  التحذيريــة  بالعامــات 
التشــخيص المبكــر. وتوضيــح أهميــة التثقيــف الصحــي فــي عــاج 
مــرض الســكري والوقايــة مــن مضاعفاتــه. واعتمــاد أســاليب حيــاة 

المقبلــة. األجيــال  صحــة  لتحســين  صحيــة 

وخــال الفعاليــة التــي شــملت عــددًا مــن المحاضــرات تــم توضيــح 
عانــود  الصحيــة  المثقفــة  بينــت  حيــث  الســكري،  مــرض  أشــكال 
عبدالــرازق جبــل، أن هنــاك نوعــان رئيســيان مــن مــرض الســكري. 
النــوع األول  يمكــن أن يحــدث فــي أي ســن، لكــن عــادة مــا يتــم 
تشــخيصه عنــد األطفــال والشــباب الصغــار، وفــي هــذا النــوع مــن 
ــه أن ينتــج مــا يكفــي مــن  ــاس ال يمكن مــرض الســكري فــإن البنكري
تــم  األنســولينقد  تنتــج  الواقــع  فــي  التــي  الخايــا  ألن  األنســولين 
ــل الجهــاز المناعــي للجســم. يجــب إســتبدال هــذا  تدميرهــا مــن قب
األنســولين. ولذلــك يجــب علــى مرضــى الســكري مــن النــوع األول 
يُعطــى  أن  يمكــن  الحاضــر  فــي  للعيــش.  يوميــا  األنســولين  أخــذ 
األنســولين فقــط عــن طريــق الحقــن أو مضخــة األنســولين، ولكــن 
أســاليب أخــرى للحصــول عليــه قــد تكــون ممكنــة فــي المســتقبل.

أمــا الســكري مــن النــوع الثانــي فقــد كان يســمى بمــرض الســكري غير 
المعتمــد علــى األنســولين أو الســكري الــذي يظهــر فــي ســن النضــوج. 
ــى 90 % مــن  ــه بيــن 85 % إل وهــو النــوع األكثــر شــيوعا، ويصــاب ب
ــاة كمــا يرتبــط  مرضــى الســكري،  ويرتبــط هــذا المــرض بنمــط  الحي

توعوي السكري في 
مستشفى األحساء .. 

الجسم السليم في الوزن 
السليم
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بقــوة بإرتفــاع ضغــط الــدم والدهــون غيــر الطبيعيــة فــي 
حيــث  للجســم  التفاحي’الكاســيكي  و’الشــكل  الــدم 
يوجــد وزن زائــد حــول المنتصــف، ومرضــى الســكري مــن 
النــوع الثانــي عــادة مــا لديهــم مقاومــة لألنســولين. وهــذا 
ولكــن  األنســولين  ينتــج  لديهــم  البنكريــاس  أن  يعنــي 
األنســولين ال يعمــل بشــكل جيــد كمــا يجــب. يســتجيب 
ــد مــن  ــاج المزي ــاس مــن خــال العمــل بجــد إلنت البنكري
األنســولين. فــي نهايــة المطــاف ال يمكنــه أن ينتــج مــا 
يكفــي للحفــاظ علــى التــوازن الصحيــح للجلوكــوز وترتفــع 

مســتويات الجلوكــوز فــي الــدم.

وحيــث يمكــن لألشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلصابــة 
بالســكري مــن النــوع الثانــي تأخيــر وحتــى منــع حدوثــه 
فــي  واالعتمــاد  صحــي،  حيــاة  نمــط  إتبــاع  خــال  مــن 
ــى  النشــاط  ــة إل ــة، باإلضاف ــارات غذائي ــى خي الطعــام عل
البدنــي المنتظــم، عمــل خيــارات غذائيــة صحيــة وتحقيق 
وزن الجســم الصحــي الســليم الــذي يعتبــر أفضل الســبل 

ــه. ــة مــن الســكري وتجنــب مضاعفات للوقاي

 



الملتقى المهني الثاني-آفاق التمريض 

ومتطـــــــلبات ســــــوق العــــمل
شــارك مستشــفى األحســاء بدعــوةٍ مــن جامعــة الملــك ســعود بــن 
عبــد العزيــز للعلــوم التطبيقيــة فــي فعاليــات » الملتقــى المهنــي 
الثاني-آفــاق التمريــض ومتطلبــات ســوق العمــل »وذلــك يــوم 

ــخ 2018-3-7 . األربعــاء بتاري
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   للعــام الخامــس علــى التوالــي قــدم مستشــفى األحســاء 
دعمــه ليكــون راعيـًـا طبيـًـا لمهرجــان الفيــروز الــذي أقيــم 
فــي منطقــة قصــر محيــرس األثــري. وشــهد المهرجــان 
الموقــع  مــع  تفاعلــوا  زائــر  أالف   10 مــن  أكثــر  حضــور 
طــوال  والمســابقات  والفعاليــات،  والمعــرض،  األثــري 

أســبوع كامــل.

وفعاليــة الفيــروز هــي محطة تجمع الفعاليــات الترفيهية 
تضمنــت  والتــي  العائلــة،  أفــراد  جميــع  تناســب  التــي 
عــرض مســرحي ترفيهــي قدمــه مجموعــة مــن المؤدييــن 
األوروبييــن وعــرض فــردي مســرحي ترفيهــي وعــروض 
موســيقية فرديــة، وعــروض دوليــة أخــرى، وفقــرات فنيــة 
باإلضافــة  تســويقية  ومعــارض   ، وجوائــز،  ومســابقات 
مــن  عــدد  فيهــا  شــارك  للطعــام  خاصــة  منطقــة  إلــى 
أفضــل عربــات الطعــام المتنقلــة، ومنطقــة خاصــة ببيــع 
المنتجــات المتنوعــة والتــي القــت اعجــاب زوار الفعاليــة.

مشــاركة  الخامــس  ستيشــن  الفيــروز  معــرض  شــهد 
أكثــر مــن 60 ركــن متنــوع ومختلــف، حيــث ضــم أركان 
مخصصــة للرســم الحــر وأركان أخــرى  إلبداعــات األســر 
المنتجــة، وركــن األعمــال اليدويــة الــذي اجتــذب عــدد 

كبيــر مــن الجمهــور.

تأتــي مشــاركة مستشــفى األحســاء كجــزء مــن مســؤوليته 
المجتمعيــة تجــاه دعــم أنشــطة شــباب وشــابات األعمال، 
واألســر المنتجــة وتقديــم خدماتــه المجانيــة لــآالف مــن 

زوار المهرجــان.

نجاح مهرجان 
الفيروز ستيشن 
الخامس برعاية 

مستشفى 
األحساء
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مستشفى األحساء 

يحتفل باليوم العالمي للصحة 

بدخول مجاني للعيادات

     تزامنــا مــع احتفــال العالــم باليــوم العالمــي للصحــة فــي 
الســابع مــن أبريــل مــن كل عــام، نظم مستشــفى األحســاء 
المعــرض الخــاص باليــوم العالمــي للصحــة تحــت إشــراف 
مــن قســم  بالتعــاون  والتســويق  العامــة  العاقــات  إدارة 
وقســم  اإلجتماعيــة  الخدمــة  وقســم  الصحــي  التثقيــف 

خدمــات المرضــى وقســم التمريــض فــي بهــو العيــادات.

المعــرض  لهــذا  األحســاء  مستشــفى  تنظيــم  ويأتــي 
مستشــفى  بهــا  يقــوم  التــي  التوعيــة  لبرامــج  اســتمرارا 
األحســاء حرصــا علــى إيصــال الرســالة التوعويــة بالشــكل 
ــم  تقديــم عــدة  الصحيــح والمطلــوب، وخــال المعــرض ت
ــة  ــة وتثقيفي ــع مــن صحي ــات تختــص بعــدة مواضي مطوي
عمــل  مــع  زائــر  لــكل  إرشــادية  نصائــح  الــى  باإلضافــة 
فحوصــات للســكر والضغــط ودخــول مجانــي للعيــادات .

يذكــر أن االحتفــال باليــوم العالمــي للصحة يأتي مع ذكرى 
ــة فــي ســنة 1948 م ،  تأســيس منظمــة الصحــة العالمي
وهــي الســلطة التوجيهيــة والتنســيقية ضمــن منظومــة 
األمــم المتحــدة فيمــا يخــص المجــال الصحــي، وتشــكل 
جمعيــة الصحــة العالميــة فيهــا الســلطة الرئاســية. ومنــذ 
العــام 1950م ، يحتفــل العالــم فــي 7 إبريــل مــن كل عــام 
بيــوم الصحــة العالمــي، إذ تنظــم فــي جميــع أنحــاء العالــم.

وتركز منظمة الّصحة العالمية في 
كل عام على موضوعٍ صحي مختلف 

لجذب اإلنتباه إليه من خال اليوم 
العالمي للصحّة، وحيث يهدف اليوم 
العالمي للصحة إلى رفع الوعي حول 

أهمِّية الصحَّة وجذب االنتباه إلى 
القضايا الصحية الراهنة. وفي كل 

عام، تسلط منظمة الصحة العالمية 
الضوء على أحد القضايا الصحية 

التي تحتل مقدمة أولوياتها.
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مستشفى األحساء راعي طبي حصري للفعالية

 يستقطب اآلالف من أبناء األحساء
 للعام الثانيOne Way  معرض

   فــي تجربــة بصريــة حيــة، حيــث يلتقــي الترفيــه بالجمال في مكان 
ًــا  واحــد، شــارك مستشــفى األحســاء للعــام الثانــي علــى التوالــي راعي
ًــا لفعاليــة »ون واي« كواحــدة مــن أكبــر الفعاليــات الجماهيريــة  طبي
فــي  والفــن،  الترفيــه  بيــن  التــي جمعــت  واالســتثنائية  العصريــة 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــاريع  أصحــاب  تســتقطب  مســاحة 

ــة.  والفنانيــن وذوي الحــرف وورش العمــل اإلبداعي

خــال  ســكوير  تــاون  الراشــد  مجمــع  مقابــل  الفعاليــة  أقيمــت 
ــام. شــارك  ــر وامتــدت لمــدة 10 أي األســبوع األول مــن شــهر نوفمب
مــن  مــن خالــه جملــة  قــدم  بمعــرض ضخــم  المستشــفى  فيهــا 
الخدمــات الصحيــة والتثقيفيــة المجانيــة المميــزة، كقيــاي نســبة 
الســكر فــي الــدم والضغــط وشــرح طــرق تقديــم االســعافات األوليــة 

للمصابيــن، وغيرهــا مــن الخدمــات.

االنفلونــزا  تطعيمــات  بتقديــم  األحســاء  مستشــفى  بــادر  كمــا 
الموســمية للمئــات مــن الــزوار بهــدف الحمايــة والوقايــة، اســتكماال 
لجهــود المستشــفى فــي الحملــة الوطنيــة المشــتركة بيــن صحــة 
األحســاء  مستشــفى  تكريــم  تــم  فيمــا  والمستشــفى.  األحســاء 
لرعايتــه الطبيــة للفعاليــة ولجهــوده فــي خدمــة مجتمــع األحســاء، 
تعزيــز  بهــدف  المجتمعيــة  والمســئولية  الشــراكة  لمبــدأ  وتبنيــه 

الوعــي الصحــي لــدى أبنــاء المنطقــة.
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األسبوع الخليجي

لصحة الفم واألسنان
بمناســبة األســبوع الخليجــي لصحــة الفــم واألســنان 
أقــام مستشــفى األحســاء بالتعــاون مــع وزراة الصحــة 
معــرض توعــوي فــي مــارس 2018 فــي مجمــع الراشــد 

ــاون ســكوير . ت

تضمنت الفعالية تثقيف الزوار 
بأهمية صحة الفم واالسنان 

وكشوفات مجانية وتوزيع 
منشورات طبية ذات صلة .
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اليوم العالمي

لمكافحة المخدرات 2018
نظــم مستشــفى األحســاء فعاليــة اليــوم العالمــي لمكافحــة 

المخــدرات يــوم الثاثــاء بتاريــخ 26 يونيــو 2018 .

بأضــرار  المجتمــع  أفــراد  توعيــة  إلــى  الفعاليــة  هدفــت 
المخــدرات و كيفيــة الوقايــة منهــا مــن خــال برامــج توعويــة 
والمثقفــة  النفســية  األخصائيــة  لهــا  تطرقــت  هادفــة 

. اآلفــة  هــذه  مــن  المجتمــع  أفــراد  لحمايــة  الصحيــة 

كما تضمت الفعالية معرض تم 
من خاله عرض نصائح ومعلومات 
تنبه من آفة المخدرات أضافة الى 

توزيع مطويات توعوية وهدايا لزوار 
المعرض.
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انطاقــاً مــن القيــم والثوابــت اإلســامية الداعيــة 
شــاركت  بهــم،  واالهتمــام  المســنين  لرعايــة 
التنفيــذي  المديــر  برعايــة  األحســاء  مستشــفى 
الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، فــي االحتفــال “باليــوم 
العالمــي لكبــار الســن” الــذي يصــادف حدوثــه فــي 1 

أكتوبــر مــن كل عــام.

ــرز المناســبات اإلنســانية  و يعــد هــذا اليــوم مــن أب
الوعــي بمشــاكل و  إلــى رفــع نســبة  التــي تهــدف 
الســيئة  والمعاملــة  كالهــرم  الســن  كبــار  أزمــات 
مســيرة  خــال  أنجــزوه  بمــا  لاحتفــال  باإلضافــة 

حياتهــم.

حيــث وزعــت الــورود علــى جميــع المتواجديــن فــي 
التــي تحتــوي عــدد كبيــر  الممتــدة  العنايــة  قســم 
مــن المرضــى ذوي الفئــة العمريــة الكبيــرة بالســن، 
قلوبهــم  علــى  والســرور  البهجــة  إلدخــال  وذلــك 
وتقديــراً لعطائهــم خــال مســيرة حياتهــم ودورهــم 

فــي تنميــة المجتمعــات.

الطبــي  للفريقيــن  التذكاريــة  الصــور  والتقطــت 
والتمريضــي المشــرفين علــى رعايــة كبــار الســن فــي 
علــى  المستشــفى  إدارة  أثنــت  كمــا  المستشــفى، 
مريــض  بــكل  واهتمامهــم  وإنســانيتهم  جهودهــم 
موجــود فــي هــذا القســم عبرتوفيــر الرعايــة الصحيــة 

ــى لهــم. المثل

اليوم العالمي لكبار السن
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إيمانــاً مــن مستشــفى األحســاء بالكــوادر 
تقتضيــه  مــا  علــى  وتأكيــداً  الوطنيــة 
رؤيــة  مــع  وتماشــياً  الوطنيــة  المصلحــة 
المملكــة  2030 وبرنامــج التحول الوطني 
األحســاء  مستشــفى  يواصــل   ،  2020
بإســتقطاب الكــوادر الوطنيــة باإلضافــة 
وتأهيلهــم  الجــدد  الخريجيــن  الــى 

. الصحــي  بالقطــاع  لإللتحــاق 

وتحــدث المديــر التنفيــذي للمستشــفى  الدكتــور 
ماهــر جمــال الديــن , بــان مستشــفى األحســاء قــد 
وضــع  هــدف إســتقطاب الكــوادر الوطنية من ضمن 
اولوياتــه إنطاقــا مــن إيمانــه أن الكــوادر الوطنيــة 

هــي االســتثمار  والثــروة الحقيقيــة للمستشــفى .

طنية 
ب الكوادر الو

طا
ستق

إ
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اخـتيـار األحــساء 
عاصمة للسـياحة العربية

هيثم الجزيري
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قصر إبراهيم األثري، 
منزل البيعة، المدرسة 

األميرية، سوق 
القيصرية، مسجد 

جواثى، أماكن تُثبت 
قيمتها التاريخية

هيثم الجزيري
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اختار المجلس الوزاري العربي للسياحة، 
مدينة األحساء السعودية، عاصمة 

للسياحة العربية لعام 2019، وذلك خال 
اجتماع وزراء السياحة في اإلسكندرية، 

في مقر األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا.

وجاء اختيار مدينة األحساء عاصمة 
للسياحة العربية لعام 2019م بعد أن 
استوفت كافة الشروط المرجعية التي 

أعدتها المنظمة العربية للسياحة واعتمدها 
مجلس وزراء السياحة العرب.

ويؤكد خبراء السياحة والمهتمين  أن مكانة 
األحساء التاريخية والثقافية والسياحية 
مهد لهذا االختيار الصائب، الذي سوف 

يعزز زيادة وتنمية العوائد السياحية 
لمحافظة األحساء، وقد شهدت هذه 

المحافظة في السنوات القليلة المنفرطة 
عدة مشروعات سياحية، سوف تؤهلها في 

المستقبل القريب لتغدو محطة جذب 
سياحية ليس ألهالي المنطقة الشرقية 

أو مناطق المملكة أو دول الخليج العربية 
فحسب، بل لتغدو محطة جذب لسياح 

من الدول العربية والصديقة.
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تفاصيل كثيرة

من يزور األحساء هذه الواحة الزراعية 
التي تقع شرق المملكة وال تبعد سوى 

نحو 60 كيلو متراً عن ضفاف الخليج 
العربي، سيستوقفه الكثير من تفاصيل 

الحياة فيها إنساناً وبناءً وزراعة، فمن 
وسط الهفوف حيث قصر إبراهيم األثري، 

فمنزل البيعة مروراً بالمدرسة األميرية، 
إلى سوق القيصرية التاريخي، إلى مسجد 

جواثى التاريخي، ومنه إلى قصر صاهود 
بمدينة المبرز، إلى شاطئ العقير، كل تلك 

المباني تقف شاهدة على القيمة التي 
تحملها األحساء في بعدها التاريخي من 

الجوانب السياسية والثقافية واالقتصادية 
والتجارية، وبطبيعة الحال فإن تلك القيمة 

لم تخُب أو تتراجع في العصر الحديث، 
فزاد اكتشاف النفط من القيمة االقتصادية 

لهذا الجزء الغالي من وطننا الكبير.
عبداهلل العبداهلل
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عبداهلل العبداهلل

اخـتيـار األحــساء 
عاصمة للسـياحة العربية


