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مت تأسيس مستشفى األحساء يف العام 2002 
بجهود شركة األحساء للخدمات الطبية  وذلك 

بهدف خدمة أبناء املجتمع عبر تقدمي رعاية 
صحية ذات جودة عالية وبتكلفة مقبولة. 

إن مستشفى األحساء هو مستشفى خاص ذات 
تصميم متطور ذو قدرة على التوسع املستقبلي 
مع األخذ باالعتبار اجتاهات الرعاية الصحية 
يف املنطقة وزيادة الطلب على اخلدمات ذات 

اجلودة العالية .

إن مبنى املستشفى مؤلف من ست طوابق ودور 
سفلي ذات قدرة استيعابية لـ 200 سرير. كما 
صمم املستشفى ليحتوي على جميع األقسام 

الطبية والتخصصات وأجهزة التشخيص 
املتطورة، وميتد على مساحة 50 ألف متر مربع 
وكذلك يحتوي على مساكن لألطباء واملمرضات 

ومصلى وأبنية خدماتية أخرى.

املستشفى حاصل على شهادة االعتماد الدولية 
جلودة املنشآت الصحية الصادرة عن اللجنة 

الدولية املشتركة العتماد جودة املنشآت لصحي  
)J.C.I( مما مينحه ميزة تنافسية عالية و 

يعزز االحتاد والتحالف مع املجتمع ويؤمن له 
تقدير عال من قبل جميع املتعاطني بالشأن 

الصحي .

نسعى جاهدين لتنظيم وتعزيز تطورنا الدائم، 
وتنمية التعليم والتعلم املستمر للكوادر الطبية 
والطبية املساعدة واإلدارية وكذلك التحسني 

املستمر جلودة الرعاية الصحية وسالمة 
املريض وإدارة املخاطر.

رسالتنا
مستشفى األحساء ملتزم بالتطوير املتواصل 

جلودة الرعاية الصحية من خالل توفير أرقى 
اخلدمات الطبية الوقائية والعالجية للمرضى 

عبر اعتماد املعايير الوطنية  والعاملية وتوظيف 
ذوى املهارات بهدف تلبية توقعات مراجعينا و 

جتاوزها مبراحل و ذلك يف بيئة آمنة.

مقدمة
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مما ال شك فيه أن اخلدمات الصحية املقدمة شهدت 
طفرة كبيرة يف معظم البلدان األجنبية والعربية من 
حيث الكم والنوع واجلودة وذلك من خالل منظومة 

وقائية وإسعافية وعالجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية 
طبية وفنية وطبية مساعدة على مستوى عاٍل من اخلبرة 

والكفاءة والتدريب.

إن االرتقاء باملستوى الصحي للمواطنني أصبح هدفاً 
هاماً بالنسبة ألي دولة يف خططها التنموية االجتماعية 
واالقتصادية، والذي بدوره أخرج املستشفى املعاصر عن 

إطاره القدمي املتمثل يف كونه مجرد مكان ميارس فيه 
املمارس الصحي مهنته ليأخذ إطاراً أشمل يف الطريقة 

التي تقدم بها اخلدمة الصحية لطالبيها ، فضاًل عن 
تخطيط وتنفيذ برامج التعليم، إلى جانب وضع معايير 

للرقابة على جودة اخلدمات اإلستشفائية والطبية 
والطبية املساعدة املقدمة.

وقد ترتب على ذلك أن تعددت األهداف اخلاصة 
باملستشفى فهو إضافة إلى هدفه يف تقدمي اخلدمات 

التشخيصية والعالجية للمرضى املنومني واملترددين 
على العيادات اخلارجية واألقسام األخرى، أصبح 

يهدف إلى تقدمي مستوى فني وخبرات مهنية لألطباء 
وهيئة التمريض واالختصاصيني من خالل توفير كافة 

الوسائل واألدوات واملعدات الطبية والغير طبية الالزمة 
لتقدمي اخلدمة على أكمل وجه فضاًل عن أن املستشفى 
أصبح مسؤوآًل عن نشر درجة من الوعي بالطب الوقائي 

يف املنطقة احمليطة به خاصة واملجتمع ككل عامة 
عبر املشاركة وتبني املسؤولية املجتمعية للمؤسسات 

.)Corporate Social Responsibility(

 إن إدارة املستشفى بحاجة إلى تخطيط ورقابة 
على عناصر التكلفة املختلفة بطريقة تضمن ترشيد 

إنفاق التكاليف واإلبقاء عليها يف حدود معينة وكذلك 
التطويراملتواصل لألساليب اإلدارية واحملاسبية حتى 

ميكن االستفادة منها يف خدمة اإلدارة يف القيام 
بوظائفها كالتخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ 

القرارات الصائبة والتي تصب يف مصلحة صحة 
املجتمع واملريض أوالً.

المستشفيات وإدارة الرعاية الصحية 
 Hospitals & Health Care Management
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تعريف اإلدارة الصحية:
 American       عّرفت اجلمعية األمريكية للمستشفيات

Hospitals Association اإلدارة الصحية بأنها هي تخطيط 
وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق املوارد واإلجراءات والطرق التي 

بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلب على خدمات الرعاية  الصحية 
والطبية وتوفير البيئة الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات 
الرعاية الصحية للمستفيدين كأفراد وجماعات وللمجتمع ككل.

طبيعة اإلدارة الصحية:
تعتبر اإلداره الصحيه علماً وفناً متغيراً ومتطوراً يف آن واحد ناجت عن 

التحديث يف التكنولوجيا الطبية، التدريب والتعليم املتواصل للكوادر 
الصحية العاملة، وازدياد تكاليف اخلدمات الصحية  وكذلك كونها 

تستخدم الكثير من املهارات اإلنسانيه واإلجتماعيه وهي يف جوهرها ذات 
طبيعة إنسانية فاإلنسان هو الوسيله والهدف فاالداره الصحيه اجليده 

تعني خدمات صحية جيدة والعكس صحيح.

مفهوم اإلدارة الصحية
:Health Care Management Concept

يختص مجال اإلدارة الصحية بتخطيط وجمع وإسترجاع ونقل 
املعلومات الصحية وذلك بهدف حتسني جودة اخلدمات الصحية 

، وهذا املجال يجمع بني العلوم الصحية وتقنية املعلومات والطرق 
الكمية وإدارة اخلدمات الصحية وكذلك يختص مبفاهيم اإلدارة 
التنفيذية يف مجال الطب التشخيصي العالجي والوقائي، فإدارة 
الرعاية الصحية هي حقل إداري تطبيقي و تدريبي  متصل بنظم 

القيادة Leadership ، واإلدارة Management   يف املجاالت 
 Administration  الطبية والصحية ، و إدارة املستشفيات

 Hospital  والشبكات العالجية املتخصصة ، of Hospitals
 Health care وأنظمة الرعاية الصحية ،networks
 Public health   ونظم الصحة العامة ،systems

systems وغيرها.

 مجاالت األنشطة الصحية:
1-    مجال التشخيص و العالج : يستهدف احلاالت املرضية التي 
 Diagnosis( .تستدعي إشراف طبي مباشر يف مستشفى مجهز

.)and treatment

2-    مجال إعادة التأهيل : مراحل ما بعد العالج يف صورة 
تدريبات جسدية، نفسية، اجتماعية و غالباً ما تتم حتت اشراف 

.)Rehabilitation( ... طبي، نفسي، اجتماعي

3-    مجال التوعية و الوقاية: يستهدف إكساب األصحاء 
املعرفة الضرورية التي تكفل حتقيق الوعي الوقائي الدائم. 

.)Awareness and prevention(

خصوصية اإلدارة الصحية:
هذه اخلصائص املميزة للقطاع الصحي جتعل اإلدارة الصحية 

متميزة يف أدائها ودورها ومسؤولياتها ويجعلها ايضاً تتطلب عناصر 
قيادية مؤهلة ذات مواصفات عالية تستطيع التعامل مع خصوصيات 

هذا القطاع وتعقيداته وحل املشاكل والقضايا التي تواجهه حيث 
يتوجب على هذه العناصر مجتمعة اإللتزام الدائم مبا يلي:

- االستجابة حلاجات وطلبات مستعملي ومستهلكي اخلدمات 
)Responsiveness( .الصحيه

- املسؤلية عن وظائف التخطيط والتنظيم والرقابه وتنسيق 
.)Responsibility( .اخلدمات

 - اإلصالح والتوفيق واملالئمة بني املعارف املتعددة والضخمه 
واملواقف واملهارات التي تتفاعل يف تشغيل النظام احلي ومؤسساته. 

.)Reconciliation(
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أهداف النظم الصحية وظائفها وأبعاد تقييمها:
إن أهداف النظم الصحية وفقاً ملنظمة الصحة العاملية هي: 

دعم املستوى الصحي املرتفع، واالستجابة للتطلعات الصحية، 
واملساهمة املالية العادلة، و إحراز التقدم نحو حتقيق 

األهداف، حيث البد من التركيز والتكامل يف كيفية تنفيذ أربع 
وظائف حيوية أال وهي:

1-    توفير خدمات الرعاية الصحية
.Provision of Health Care Services 

.Resource Generatio 2- توجيه و استثمار املوارد
.Financing 3- التمويل املطلوب

.Stewardship 4- اإلدارة واإلشراف

إن تقييم النظم الصحية يخضع ألبعاد أخرى تشمل: 
اجلودة Quality ، والكفاءة  Efficiency والقبول 

Acceptability، واملساواة Equity ، أو كما مت وصفها يف 
أمريكا لناحية العناصر: 

التكلفة Cost ، والتغطية Coverage ، والثبات 
Consistency ، واالهتمام بترابط أدق التفاصيل 

 Chronic illness واألمراض املزمنة ،Complexity

 Continuity of وأيضا إستمرارية الرعاية الصحية ،
.healthcare

ختاماً إن الوظائف احليوية أعاله مدعومة ببرامج تعزيز 
الصحة تساهم يف تشجيع الناس على مراقبة صحتهم والعمل 

من أجل حتسينها على أن تكون مصحوبة بالعمل على وضع 
إستراتيجيات أساسية لتعزيز الصحة تتمثل يف زيادة سنوات 
احلياة املليئة بالصحة وحتسني نوعية احلياة للجميع وخفض 
معدالت الوفيات واألمراض وزيادة العمر املتوقع عند امليالد 

وميكن حتقيق هذه األهداف بطريقة أكثر فعالية بتنفيذ 
اإلجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية من أجل 

حتسني الصحة العامة وسبل احلصول على الرعاية الصحية 
املالئمة.

إن أنشطة تعزيز الصحة وتزويد كبار السن بإمكانية متكافئة 
للحصول على الرعاية واخلدمات الصحية التي تشمل الوقاية 

من األمراض يف جميع مراحل احلياة تعد حجر الزاوية يف 
احلفاظ على الصحة عند التقدم يف السن، فإعتماد منظور 

يشمل جميع مراحل احلياة يستدعي التسليم بأن أنشطة 
تعزيز الصحة والوقاية من املرض يجب أن تركز على احملافظة 

على االستقاللية والوقاية من املرض والعجز وتأخيرهما 
وتوفير العالج، فضاًل عن حتسني ممارسة كبار السن الذين 
يعانون أصال من اإلعاقات للمهام احلياتية وحتسني نوعية 

حياتهم.

عبدالمحسن بن محمد العثمان
رئيس مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية والعضو املنتدب لشركة األحساء للخدمات الطبية
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مما ال شك فيه أن اخلدمات الصحية املقدمة شهدت طفرة 
كبيرة يف معظم البلدان األجنبية والعربية من حيث الكم 

والنوع واجلودة وذلك من خالل منظومة وقائية وإسعافية 
وعالجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية وطبية 
مساعدة على مستوى عالٍ من اخلبرة والكفاءة والتدريب.

إن االرتقاء باملستوى الصحي للمواطنني أصبح هدفاً 
هاماً بالنسبة ألي دولة يف خططها التنموية االجتماعية 
واالقتصادية، والذي بدوره أخرج املستشفى املعاصر عن 

إطاره القدمي املتمثل يف كونه مجرد مكان ميارس فيه 
املمارس الصحي مهنته ليأخذ إطاراً أشمل يف الطريقة التي 

تقدم بها اخلدمة الصحية لطالبيها ، فضاًل عن تخطيط 
وتنفيذ برامج التعليم، إلى جانب وضع معايير للرقابة على 

جودة اخلدمات اإلستشفائية والطبية والطبية املساعدة 
املقدمة.

وقد ترتب على ذلك أن تعددت األهداف اخلاصة 
باملستشفى فهو إضافة إلى هدفه يف تقدمي اخلدمات 

التشخيصية والعالجية للمرضى املنومني واملترددين على 
العيادات اخلارجية واألقسام األخرى، أصبح يهدف إلى 

تقدمي مستوى فني وخبرات مهنية لألطباء وهيئة التمريض 
واالختصاصيني من خالل توفير كافة الوسائل واألدوات 

واملعدات الطبية والغير طبية الالزمة لتقدمي اخلدمة 

على أكمل وجه فضاًل عن أن املستشفى أصبح مسؤوآًل 
عن نشر درجة من الوعي بالطب الوقائي يف املنطقة 

احمليطة به خاصة واملجتمع ككل عامة عبر املشاركة وتبني 
 Corporate Social( املسؤولية املجتمعية للمؤسسات

.)Responsibility

 إن إدارة املستشفى بحاجة إلى تخطيط ورقابة على عناصر 
التكلفة املختلفة بطريقة تضمن ترشيد إنفاق التكاليف 
واإلبقاء عليها يف حدود معينة وكذلك التطويراملتواصل 

لألساليب اإلدارية واحملاسبية حتى ميكن االستفادة منها 
يف خدمة اإلدارة يف القيام بوظائفها كالتخطيط والرقابة 

وتقييم األداء واتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب يف 
مصلحة صحة املجتمع واملريض أوالً.

تعريف اإلدارة الصحية:

 American       عّرفت اجلمعية األمريكية للمستشفيات
Hospitals Association اإلدارة الصحية بأنها هي 
تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق املوارد واإلجراءات 

والطرق التي بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلب 
على خدمات الرعاية  الصحية والطبية وتوفير البيئة 

الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
للمستفيدين كأفراد وجماعات وللمجتمع ككل.

المستشفيات وإدارة الرعاية الصحية 
 Hospitals & Health Care Management 



طبيعة اإلدارة الصحية:

تعتبر اإلداره الصحيه علماً وفناً متغيراً ومتطوراً يف آن واحد ناجت عن التحديث يف 
التكنولوجيا الطبية، التدريب والتعليم املتواصل للكوادر الصحية العاملة، وازدياد 
تكاليف اخلدمات الصحية  وكذلك كونها تستخدم الكثير من املهارات اإلنسانيه 

واإلجتماعيه وهي يف جوهرها ذات طبيعة إنسانية فاإلنسان هو الوسيله والهدف 
فاالداره الصحيه اجليده تعني خدمات صحية جيدة والعكس صحيح.

مفهوم اإلدارة الصحية 

:Health Care Management Concept 

يختص مجال اإلدارة الصحية بتخطيط وجمع وإسترجاع ونقل املعلومات الصحية 
وذلك بهدف حتسني جودة اخلدمات الصحية ، وهذا املجال يجمع بني العلوم 

الصحية وتقنية املعلومات والطرق الكمية وإدارة اخلدمات الصحية وكذلك 
يختص مبفاهيم اإلدارة التنفيذية يف مجال الطب التشخيصي العالجي والوقائي، 

فإدارة الرعاية الصحية هي حقل إداري تطبيقي و تدريبي  متصل بنظم القيادة 
Leadership ، واإلدارةManagement   يف املجاالت الطبية والصحية ، و 
إدارة املستشفيات  Administration of Hospitals ، والشبكات العالجية 

 Health care وأنظمة الرعاية الصحية ،Hospital networks  املتخصصة
systems، ونظم الصحة العامة  Public health  systems وغيرها.

 مجاالت األنشطة الصحية:

1- مجال التشخيص و العالج : يستهدف احلاالت املرضية التي تستدعي إشراف 
.)Diagnosis and treatment( .طبي مباشر يف مستشفى مجهز

2- مجال إعادة التأهيل : مراحل ما بعد العالج يف صورة تدريبات جسدية، 
نفسية، اجتماعية و غالباً ما تتم حتت اشراف طبي، نفسي، اجتماعي ... 

.)Rehabilitation(
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3- مجال التوعية و الوقاية: يستهدف إكساب األصحاء املعرفة الضرورية التي تكفل 
.)Awareness and prevention( .حتقيق الوعي الوقائي الدائم

خصوصية اإلدارة الصحية:

هذه اخلصائص املميزة للقطاع الصحي جتعل اإلدارة الصحية متميزة يف أدائها ودورها 
ومسؤولياتها ويجعلها ايضاً تتطلب عناصر قيادية مؤهلة ذات مواصفات عالية تستطيع 

التعامل مع خصوصيات هذا القطاع وتعقيداته وحل املشاكل والقضايا التي تواجهه حيث 
يتوجب على هذه العناصر مجتمعة اإللتزام الدائم مبا يلي:

- االستجابة حلاجات وطلبات مستعملي ومستهلكي اخلدمات الصحيه. 
)Responsiveness(

- املسؤلية عن وظائف التخطيط والتنظيم والرقابه وتنسيق اخلدمات. 
.)Responsibility(

 - اإلصالح والتوفيق واملالئمة بني املعارف املتعددة والضخمه واملواقف واملهارات التي 
.)Reconciliation( .تتفاعل يف تشغيل النظام احلي ومؤسساته

أهداف النظم الصحية وظائفها وأبعاد تقييمها:

إن أهداف النظم الصحية وفقاً ملنظمة الصحة العاملية هي: دعم املستوى الصحي 
املرتفع، واالستجابة للتطلعات الصحية، واملساهمة املالية العادلة، و إحراز التقدم نحو 

حتقيق األهداف، حيث البد من التركيز والتكامل يف كيفية تنفيذ أربع وظائف حيوية أال 
وهي:

 Provision of Health Care 1-    توفير خدمات الرعاية الصحية
.Services

.Resource Generation 2-    توجيه و استثمار املوارد

.Financing 3-    التمويل املطلوب

.Stewardship 4-    اإلدارة واإلشراف

إن تقييم النظم الصحية يخضع ألبعاد أخرى تشمل: اجلودة Quality ، والكفاءة  
Efficiency والقبول Acceptability، واملساواة Equity ، أو كما مت وصفها يف 

أمريكا لناحية العناصر: 

التكلفة Cost ، والتغطية Coverage ، والثبات Consistency ، واالهتمام 
 ، Chronic illness واألمراض املزمنة ،Complexity بترابط أدق التفاصيل

.Continuity of healthcare وأيضا إستمرارية الرعاية الصحية

ختاماً إن الوظائف احليوية أعاله مدعومة ببرامج تعزيز الصحة تساهم يف تشجيع 
الناس على مراقبة صحتهم والعمل من أجل حتسينها على أن تكون مصحوبة بالعمل على 
وضع إستراتيجيات أساسية لتعزيز الصحة تتمثل يف زيادة سنوات احلياة املليئة بالصحة 
وحتسني نوعية احلياة للجميع وخفض معدالت الوفيات واألمراض وزيادة العمر املتوقع 

عند امليالد وميكن حتقيق هذه األهداف بطريقة أكثر فعالية بتنفيذ اإلجراءات التي 
أوصت بها منظمة الصحة العاملية من أجل حتسني الصحة العامة وسبل احلصول على 

الرعاية الصحية املالئمة.

إن أنشطة تعزيز الصحة وتزويد كبار السن بإمكانية متكافئة للحصول على الرعاية 
واخلدمات الصحية التي تشمل الوقاية من األمراض يف جميع مراحل احلياة تعد حجر 

الزاوية يف احلفاظ على الصحة عند التقدم يف السن، فإعتماد منظور يشمل جميع 
مراحل احلياة يستدعي التسليم بأن أنشطة تعزيز الصحة والوقاية من املرض يجب أن 

تركز على احملافظة على االستقاللية والوقاية من املرض والعجز وتأخيرهما وتوفير 
العالج، فضاًل عن حتسني ممارسة كبار السن الذين يعانون أصال من اإلعاقات للمهام 

احلياتية وحتسني نوعية حياتهم.

د. ماهر جمال الدين
املدير التنفيذي
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ظهرت يف السنوات األخيرة  يف القرن املاضي مفاهيم جديدة تعتبر 
املريض  محوراً أساسيا يف تقدمي اخلدمات الطبية  ذات اجلودة العالية يف 

املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. وقد تطور ذلك ليصبح أساساً يف 
عدة شهادات إعتماد للجودة  يف املؤسسات الصحية حول العالم . 

يحتم هذا املفهوم على جميع العاملني الصحيني املعنيني بعالج املريض أن 
يقدموا هذا العالج مع األخذ باإلعتبار معتقدات و قيم املريض  ومراعاة 

حاجاته  وتوقعاته من العالجات املفترض تقدميها . 

إن إعتماد سلوك طبي مختلف يراعي ما تقدم  من شأنه أن يؤدي إلى 
األهداف الراقية التالية : 

حتسني العالقة العالجية و الشخصية بني املريض و الطبيب و مقدمي 
اخلدمات الطبية وهذا ينعكس إيجابياً على الوضع النفسي وبالتالي 

اجلسدي للمريض . كذلك فإن هذه العالقة تقلل من نسبة نشوء خالف بني 
املريض من جهة و أي من الطبيب أو املستشفى من جهة أخرى .

إن املريض الذي يتلقى املعلومات الوافرة و الشروحات املفصلة عن خطة 
عالجه يكون دوماً مشاركاً يف إتخاذ القرار ولن يفاجأ إذا حدثت مضاعفات 

أو نتائج سلبية للعالج . 

دور المريض 
في الرعاية  الصحية 

د. احمد الزعتري



لقد تدهورت العالقة الشخصية بني املريض و الطبيب  خالل التطور 
و التقدم يف مجال الطب ، وبعد الطبيب رويداً عن املبادىء األولى التي 

حكمت أصول معاجلة املرضى و التي كانت تبدأ غالباً يف منزل املريض . 

لقد ساهمت املستشفيات ، وشركات التأمني و القضاء بإبعاد الطبيب عن 
مريضه .  وعليه فإن األصول اجلديدة لعالج املرضى تتطلب  حالياً  إعادة 
بناء هذه العالقة التي تؤدي  حتماً إلى نتائج عالجية أفضل و تؤسس لبناء 

نظم حديثه لتقدمي اخلدمات الطبية على جميع املستويات . 

التخفيف من األعباء املالية التي قد يتكبدها املريض أو املجتمع من خالل 
التقدميات الصحية احلكومية . إن تقارب الطبيب من مريضه يساعد 

الطبيب على تقدير احلاله االجتماعية للمريض بشكل أفضل مما يساعده 
على حتديد خطط عالجيه قد تكون أقل كلفة و اكثر تكيفا وتؤدي إلى نفس 

النتائج . 

توسيع رقعة تبادل املعلومات بني املريض و مقدمي اخلدمات الطبية . إن 
ذلك يساعد بشكل فعال على متابعة عالج املرضى بشكل أفضل من خالل 
ترشيد تلقي املعلومات ومتابعة نتائج العالجات . إن توفر الكم الهائل من 

املعلومات  للمرضى من خالل اإلعالم وشبكة األنترنت قد يزيد من خوف 
املرضى وقلة ثقتهم بعالجهم وبأطبائهم على حد سواء. 

إن دور األطباء و املمرضني يف تقدمي املعرفة و املعلومات الوافرة عن 
التشخيص ، و العالج و التوقعات بالشفاء يثبت دور هؤالء عند املرضى 

ويؤمن لهم قدرة أعلى على فهم  جميع التفاصيل التي قد يقرأون عنها هنا 
و هناك . 

إن املفاهيم اجلديدة هذه تضع الكثير من اآلمال حول حتديث و تطوير 
الرعاية الصحية املثلى للمرضى ، ولكن يبقى هناك  الكثير من العوامل 

االخرى بحاجة للتطوير و التحسني لتمكني هؤالء من حتقيق اآلمال . إن 
إنخفاض أعداد الكوادر الطبية التمريضية يف املستشفيات حول العالم 
ميثل أحد العوائق األساسية التي متنع األطباء و املمرضني من أمتالك 

الوقت الكايف للبقاء مع املرضى و مشاطرتهم املعلومات الوافرة و الواضحة 
. كما أن بعض اإلجتاهات للمستشفيات  إلى ”توظيف” األطباء يحد 

من خصوصية العالقة من الطبيب و املريض  و قد يعطي الطبيب شعوراً 
مبسؤلية جزئية  فقط عن املريض . 

لقد خطى األطباء خطوات جبارة يف عالج املرضى خالل عقود من الزمن 
اختلت خاللها العالقة اخلاصة بني الطبيب و املريض . هذا و قد  أجمعت 

جميع الهيئات الصحية أن دور املريض يف عالجه من خالل عالقة وثيقة 
بينه وبني الكوادر  الطبية  يبقى محورياً  يف الوصول إلى  نتائج إيجابية 

تالئم تطلعات املريض و احتياجاته و توقعاته . 
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نوفر رعاية صحية بمعايير 
دولية .. وأولوية لجودة 

التمريض 

  أكد املدير التنفيذي ملستشفى األحساء الدكتور ماهر جمال الدين 
حرص إدارة املستشفى على توفير اخلدمة والرعاية الصحية بناء على 
القواعد واملعايير الدولية وذلك من خالل استقطاب أفضل الكفاءات 

املخصصة للتمريض وتدريبهم بشكل دوري حتى يقدموا اخلدمة بشكل 
أفضل .

وأوضح أن مستشفى األحساء اعتمد خطة لتطوير الرسالة الطبية 
احلديثة بالتزامن مع ما يقدم يف الطب احلديث واخلدمات اخلاصة 
باملريض ورعايته على مستوى العالم حتى يصبح مستشفى األحساء 

متطوراً من جانبني هما خدمة املريض واجلانب الطبي املطور بالشكل 
الذي يتماشى مع رؤية ورسالة املستشفى .



من ناحيته قال رئيس قسم التدريب والتطوير للتمريض باملستشفى 
عيسى حسن بأن املستشفى يعتبر التمريض أحد األعمدة األساسية 

يف املستشفى، مؤكداً حرص إدارة املستشفى على أولوية ضمان جودة 
التمريض .

وأضاف حسن، خالل فعاليات أسبوع التمريض العاملي، الذي نظمته 
املستشفى مؤخراً مبشاركة 14 قسماً للتمريض باملستشفى أن العامالت 

والعاملني بأقسام التمريض باملستشفى حريصون على إعالء رسالة 
املستشفى من خالل التأكيد على تقدمي » مفهوم جديد للرعاية » ، 
وتقدمي املساعدة واخلدمة املتكاملة  ليشعر املريض بأنه يف صحة 

وعافية وتوفر جميع اخلدمات التي يطلبها .

وكان مستشفى األحساء قد نظم فعاليات اليوم العاملي للتمريض يف 
مستشفى األحساء مبشاركة 14 قسماً للتمريض باملستشفى باإلضافة 

إلى قسم التمريض مبركز مغربي للعيون، حيث افتتح املعرض 
املصاحب لهذه الفعالية املدير التنفيذي ملستشفى األحساء واجلهاز 
اإلداري باملستشفى يف البهو الرئيسي للمستشفى، وقد قاموا بجولة 
داخل املعرض والتعرف على األركان املشاركة، حيث قدم كل قسم يف 
مستشفى األحساء نبذة عن الركن الذي قدمه وهو عبارة عن مجسم 

يحاكي رسالة التمريض .
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مستشفى األحساء تدعم 
الهالل األحمر وتشارك في 

التوعية بتجنب مخاطر 
حوادث المرور

 

 حترص مستشفى األحساء، ومن خالل استراتيجيتها للشراكة املجتمعية مع 
القطاعات احلكومية، على دعم فرقة الهالل األحمر السعودي يف حاالت 

احلوادث متعددة اإلصابات .

 كما تقوم مستشفى األحساء بدعم إدارة الطوارئ يف حاالت الكوارث، وتؤكد 
مستشفى األحساء، ممثلة يف قسم الطوارئ، أنها على استعداد تام الستقبال 

أي حاالت طارئة عن طريق الهالل األحمر السعودي .

 وكان مستشفى األحساء قد شارك يف أسبوع املرور اخلليجي 2015 والذي 
نظمته جامعة امللك فيصل يف األحساء كراعي طبي للمهرجان، بتنظيم من 

شركة أرامكو السعودية ومشاركة عدة جهات حكومية وصناعية.

 وكانت إدارة العالقات العامة باملستشفى قد قامت بالتواصل مع 
شركة أرامكو السعودية واالتفاق على مشاركة مستشفى األحساء 

يف أسبوع املرور اخلليجي ومت مقابلة املشرف العام على أسبوع 
املرور والتحدث حول اخلدمات التي سيقدمها مستشفى األحساء 
من خالل النصائح الطبية املهمة والتي تهدف للمواطن يف املقام 
األول ومعرفة األضرار التي تنجم للمصاب بعد احلوادث ال قدر 
اهلل ومعرفة احللول السريعة يف إنقاذ املصابني يف حاالت عدة .

م مستشفى األحساء عدد من البروشورات التوعوية والتي  وقَدّ
تهدف إلى السالمة املرورية يف املقام األول ، منها يف مجال 
املركبة والتأكد التام من اإلطارات السليمة وإضاءة املصابيح 

وربط حزام األمان ووجود طفاية احلريق ألي حدث طارئ ال قدر 
اهلل .

ويف مجال العنصر البشري قدم النصائح التي من خاللها يتم 
التقليل من نسب احلوادث وهي إتباع أنظمة املرور بحذافيرها 

دون اإلخالل بأي منها.

وحرص قسم العالقات العامة يف أسبوع املرور اخلليجي والتي 
تنظمه شركة أرامكو السعودية على تثقيف الزوار بأهمية 
السالمة املرورية ومستشفى األحساء كقطاع صحي يقدم 

معلومات عن اإلسعافات األولية يف حاالت إصابات احلوادث 
والكسور بأنواعها وكيفية إسعاف املصاب يف احلاالت الطارئة .
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مستشفى األحساء يشارك 
منسوبيه وشركاء النجاح إفطار 

رمضاني 
   يحرص مستشفى األحساء على االحتفال باملناسبات الدينية لالستفادة من أجواء هذه املناسبات 

لزيادة التواصل بني منسوبي املستشفى وبني الوزارات واإلدارات احلكومية يف األحساء ، يف إطار 
الدور االجتماعي للمستشفى يف مجتمع األحساء ويف إطار احتفاء وتكرمي املستشفى ألبنائها 

ولشركائها يف النجاح.

 ويف هذا اإلطار نظمت  إدارة مستشفى األحساء، وكعادتها السنوية مأدبة إفطار رمضانية خالل 
شهر رمضان املبارك يف فندق األحساء االنتركونتيننتال ، بحضور مجموعة من منسوبي الوزارات 

واإلدارة احلكومية منهم مدير مكتب العمل باألحساء عبدالعزيز املغنم و مدير إدارة الرخص 
الطبية مبديرية الشؤون الصحية باألحساء و بدر الدوسري ومنسوبي إدارات اجلوازات والتأمينات 

االجتماعية ، وعدد من مدراء املراكز الطبية ، وعدد من املستشفيات ، وبحضور مجموعة من 
اإلعالميني .

و من جانب مستشفى األحساء حضر حفل اإلفطار عضو مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن ناصر 
آل زرعة واملدير التنفيذي باملستشفى الدكتور ماهر جمال الدين ، و مدير إدارة العالقات العامة  

هشام عبداهلل بودي ، ومنسوبي املستشفى من مدراء وأطباء وموظفني ، حيث شكر بدوره الدكتور 
ماهر جمال الدين اجلميع حلضورهم وتشريفهم مأدبة اإلفطار ، مؤكداً حرص مستشفى األحساء 

على إقامة مثل هذه االحتفاالت التي جتمع جميع اإلدارات على طاولة واحدة .
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إفطار رمضاني السنوي لمنسوبي  
مستشفى األحساء

أقامت إدارة مستشفى األحساء وكعادتها السنوية مأدبة إفطار يف فندق األحساء االنتركونتيننتال 
مساء يوم األربعاء املوافق 21 من شهر رمضان  لعام 1436هـ ،بحضور مجموعة من منسوبي 

الوزارات واإلدارة احلكومية منهم مدير مكتب العمل باألحساء األستاذ عبدالعزيز املغنم و مدير 
إدارة الرخص الطبية مبديرية الشؤون الصحية باألحساء األستاذ بدر الدوسري ومنسوبي إدارات 

اجلوازات والتأمينات االجتماعية ، وعدد من مدراء املراكز الطبية ، وعدد من املستشفيات ، 
وبحضور مجموعة من اإلعالميني . 

و من جانب مستشفى األحساء حضر حفل اإلفطار عضو مجلس اإلدارة  األستاذ  أحمد بن ناصر 
آل زرعة واملدير التنفيذي  باملستشفى الدكتور ماهر جمال الدين ، و مدير إدارة العالقات العامة 

األستاذ هشام عبداهلل بودي ، ومنسوبي املستشفى من مدراء وأطباء وموظفني ، حيث شكر بدوره 
الدكتور ماهر جمال الدين اجلميع حلضورهم وتشريفهم مأدبة اإلفطار ، مؤكداً حرص مستشفى 

األحساء على إقامة مثل  هذه االحتفاالت التي جتمع  جميع  اإلدارات على طاولة واحدة . 

كما حتدث األستاذ هشام بن عبداهلل بودي بأن مستشفى األحساء يقدم مأدبة اإلفطار سنوياً 
ملنسوبي  املستشفى ، وكذلك الشركاء من مؤسسات حكومية  وخاصة التي  تتعامل  بشكل رسمي  

ومهم مع املستشفى . 

وأختتم بشكره جميع من حضر وشرف بحضوره حفل اإلفطار السنوي والذي يقيمه املستشفى 
احتفاء وتكرميها ألبنائها ولشركائها شركاء النجاح.
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مكتب العمل باألحساء يقيم 
ورشة حول التعامالت اإللكترونية 

لخدماتها

نظم مكتب العمل مبحافظة األحساء، صباح يوم الثالثاء، ورشة عمل يف قاعة احملاضرات 
مبستشفى األحساء حول ”دليل التعامالت اإللكترونية خلدمات وزارة العمل”، وذلك بتوجيه من 

مدير املكتب عبدالعزيز بن عبدالرحمن املغنم، وبالتعاون مع مستشفى األحساء.

وأوضح رئيس خدمة العمالء عماد السمحان، أن أحد أهم أهداف الوزارة من تنظيم استخدام 
القوى العاملة من خالل تنفيذ نظام العمل، وتخطيط املوارد البشرية وتطويرها وتسوية 

اخلالفات العمالية يف جميع القطاعات اخلاصة، حيث قدم شرًحا للخدمات التي تقدمها وزارة 
العمل لعمالئها الكرام.

ويف نهاية الورشة، قدم املشاركون شكرهم لفرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية، لعمل مثل هذه 
الورش املتنقلة واملتميزة، حيث أُتيحت بعدها الفرصة جلميع املشاركني يف نقاش مفتوح حول 

احملاور التي مت طرحها يف الورشة.

يذكر أن فرع وزارة العمل باملنطقة الشرقية، بقيادة مدير عام الفرع عمر بن صالح العمري، 
يشهد تطوًرا كبيًرا يف كافة اخلدمات التي يقدمها لعمالئه الكرام، مواكبًة للتطورات يف 

اخلدمات اإللكترونية التي تشهدها الوزارة، وتفعياًل لدور الشراكة املجتمعية مع القطاعات 
احلكومية واخلاصة.
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اليوم العالمي 
للخدمة االجتماعية في  

مستشفى األحساء 

  أكد املدير التنفيذي ملستشفى األحساء الدكتور ماهر جمال 
الدين أن اخلدمة االجتماعية يف عصرنا حتتاج إلى التجديد 

ورسالة هذه اخلدمة حتملها صاحبات الرسالة، وهن موظفات 
وطالبات اخلدمة االجتماعية يف اململكة ويحملون على عاتقهن 

مستقبل املجتمع السعودي.

جاء ذلك خالل كلمته يف املعرض اخلاص باليوم العاملي 
للخدمة االجتماعية والذي نظمه قسم العالقات العامة 

باإلشراف على ارسال الدعوات للمشاركني من جميع 
املستشفيات احلكومية والشركات اخلاصة  ووزارة الصحة. 

وحرص على توفير جميع احتياجات ومستلزمات األركان 

املتواجدة، والتنسيق بني األقسام املشاركة داخل املستشفى 
من قسم اخلدمة االجتماعية وقسم التثقيف الصحي وقسم 
التغذية حول األركان املخصصة لهم وكذلك جتهيز شهادات 

شكر وتقدير للمشاركني باملعرض. 

وشملت اخلدمة االجتماعية مجال التغذية من خالل النصائح 
املقدمة حول التغذية السليمة للوصول إلى اجلسم الصحي 

والسليم ، وكما وضح من خالل الركن بعض املعتقدات اخلاطئة 
والتي يقع فيها أغلب الناس يف بعض املأكوالت وما حتتويه . 

وبنَيّ الركن اخلاص باإلدمان التثقيف مبخاطر اإلدمان على 
صحة الشخص واملجتمع والطرق املثلى حول البعد عن اإلدمان 
مع وضع مناذج بعض املنتجات اخلطرة والتي تسبب اإلدمان. 

وحتدث ركن العنف عن أسباب العنف يف األَُسر والعوائل ودور 
اإلخصائي االجتماعي يف إيضاح مخاطر العنف يف اجلوانب 

النفسية والتفكك األسري والضياع .

وشرح ركن مستشفى األحساء واملختص يف اخلدمة 
االجتماعية أهداف اخلدمة االجتماعية مع جانب املريض ، 
ومع أسرة املريض والتنسيق املهم مع املؤسسات االجتماعية، 

كما بنيَّ دور األخصائي كعضو يف فريق العمل.
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تكريم 16 موظف أمضوا 10 سنوات 
في خدمة مستشفى األحساء

   كرم مستشفى األحساء ، مؤخراً، 16 موظفاً من موظفي املستشفى الذين أكملوا 10 سنوات يف 
خدمة مستشفى األحساء كما مت تقدمي املكافآت جلميع املوظفني من قبل اإلدارة.

جاء التكرمي بحضور جميع مديري إدارات املستشفى يتقدمهم املدير التنفيذي الدكتور ماهر 
جمال الدين الذي قدم شكره جلميع املوظفني الذين خدموا املستشفى، وأكدوا من خالل عملهم 

والئهم للمستشفى وحرصهم على املثابرة خلدمة املرضى من خالل تقدمي الرعاية الصحية 
السليمة بشتى أنواعها جلميع املرضى يف املستشفى.

وخالل التكرمي حصل املكرمون على جوائز قيمة حيث كانت اجلائزة األولى عبارة عن تذكرة 
طيران من قبل اخلطوط اجلوية القطرية إلى أي دولة يف العالم بينما كانت اجلائزة الثانية عبارة 
عن  تذكرة طيران إلى دبي مع اإلقامة مقدمة من شركة الكفاح للسياحة والسفر واجلائزة الثالثة 

عبارة عن جهاز » تابلت ».
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مستشفى األحساء يشارك في مهرجان 
األحساء للتسوق و الترفيه 2015

  شارك مستشفى األحساء يف مهرجان األحساء للتسوق والترفيه يف نسخته الرابعة لعام 
2015 كراع طبي للمهرجان، حيث سيقدم مستشفى األحساء خصم يقدر بـ  30  % على 

الكشف يف العيادات اخلارجية  يف املستشفى طيلة  فترة املهرجان.

و أكد مدير العالقات العامة أن مستشفى األحساء سيقدم عدداً من العروض املميزة 
واخلصومات ملركز اجللدية وفنون التجميل إضافة إلى عيادات طب األسنان، كما أن 

اخلصم يشمل الكشف يف العيادات اخلارجية.

وأوضح حرصه على تقدمي الصورة الطبية املميزة يف املهرجان من خالل تقدمي اخلدمات 
الطبية إضافة إلى الدور الذي يقدمه املستشفى من خالل أقسامه املتنوعة والتعريف 

باملستشفى وما يقدمه من عناية للمريض يف املقام األول وفق شعاره »مفهوم جديد 
للمرضى«.



مستشفى األحساء يطلق عروض 
التجميل والفحص الشامل 

أطلق قسم التغذية والفحص الشامل ومركز اجللدية وفنون التجميل مبستشفى 
األحساء حزمة من العروض اخلاصة تشمل خصماً بنسبة 40 باملائة على الفحص 
الشامل وعرض خاص بجهاز كتلة اجلسم بقيمة 50 رياال بدالً من 250 ريال ، كما 
أهل قسم األسنان خصما بنسبة 30% على كافة أنواع التقومي ، باإلضافة خلصم 

خاص  البتسامة هوليوود  بقيمة 1200 رياال بدال من 2000 ريال .

كما أطلق مركز اجللدية وفنون التجميل حزمة من اخلصومات جللسة عالج 
الهاالت السودة بقيمة 150 رياال وجلسة أخرى لعالج التشققات والسيلواليت بنفس 

القيمة .

ومن عروض التجميل التي أطلقها قسم التغذية والفحص الشامل ومركز اجللدية 
وفنون التجميل مبستشفى األحساء عالج التصبغات وحب الشباب ومسام البشرة 

والدهون بقيمة 200 رياال بدال من 375 ريال ، إضافة إلى  جلسة إلزالة الشعر 
لكامل اجلسم بقيمة 700 ريال. 
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فرضية اختطاف مولود تؤكد جاهزية 
مستشفى األحساء للتصدي للحاالت 

الطارئة
   أكد املدير التنفيذي ملستشفى األحساء الدكتور ماهر جمال الدين أن املستشفى 

حريص على التأكد من جاهزية العاملني باملستشفى ملواجهة حاالت الطوارئ 
ومدى كفاءة التطبيق إلجراءات السياسات األمنية واالحترازية للتعامل مع املواقف 

الطارئة مبا يضمن سالمة جميع املرضى والعاملني واملتواجدين يف املستشفى.

كما أكد جمال الدين على حرص املستشفى لتطوير أداء العاملني مستقباًل وإيجاد 
الدورات التي ترفع من كفاءة األداء للتعامل مع حاالت الطوارئ مبختلف أنواعها.

وكان مستشفى األحساء قد طبقت جتربة فرضية حلادث » اختطاف واحتجاز«  
مولود من قسم الوالدة  حتت إشراف  إدارة املستشفى و تنظيم إدارة الطوارئ  
يف وزارة الصحة ومبشاركة مختلف األقسام ، حيث مت استدعاء كافة اجلهات 

املختصة من »وزارة الصحة - إدارة الطوارئ، الشرطة، الدوريات األمنية، البحث 
اجلنائي، الدفاع املدني، إدارة املرور«، واتخذت كافة اإلجراءات الالزمة  للتعامل 

مع  مثل هذه احلالة.

ومت على الفور إعالن حالة الطوارئ وإقفال كافة املداخل واملخارج باملستشفى 
وإعالن حالة االستنفار، والتفتيش يف كل موقع عن مولود مختطف، مما فاجأ 

املراجعني والفرق الطبية وكافة العاملني باملستشفى ،  ليكتشفوا  يف النهاية  أن 
األمر يتعلق  بتجربة  فرضية حول هذا املوضوع.
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افتتحه أمير املنطقة الشرقية

مستشفى األحساء راِع طبي 
لمعرض كلنا منتجون السادس 

في قصر إبراهيم األثري
شارك مستشفى األحساء كــ راِع طبي يف معرض » كلنا منتجون 

»، مؤخراً، والذي أقيم يف قصر إبراهيم األثري، وافتتحه صاحب 
السمو امللكي أمير املنطقة الشرقية األمير سعود بن نايف بن 

عبدالعزيز ونظمته جمعية فتاة األحساء التنموية اخليرية .

و قدم مستشفى األحساء عدد من العروض الطبية لزوار املعرض 
والتي استمرت ملدة سبعة أيام من خالل مشاركة أربعة أقسام 

باملستشفى من قسم التغذية، التثقيف الصحي، الفحص الشامل، 
والتجميل.

وقدم قسم التثقيف الصحي نشرات ومعلومات صحية وطرق الوقاية 
من األمراض عن طريق مسؤول التثقيف وعمل فحوصات للضغط 
والسكر، كما عمل قسم التغذية على نصائح تغذية وبرامج ونصائح 

للوقاية من السمنة، وتأتي النصائح من خالل الكشف املبدئي 

للوزن ومعرفة نسبة الدهون يف اجلسم ثم تقدم له النصائح، كما 
اهتم قسم التغذية بجانب مرضى الكلى والسكري من خالل توزيع 

منشورات خاصة بالتغذية والبرامج اخلاصة بالنظام الغذائي .

و حرص قسم الفحص الشامل على عمل فحوصات جلميع الزوار 
بحسب الفئة العمرية وتثقيف الزوار بأهمية الفحص الدوري لتجنب 

األمراض ومعرفة اإلصابات احملتملة والتي تؤثر على اإلنسان يف 
املدى البعيد .

وشارك قسم التجميل من خالل معاينة حالة البشرة عن طريق جهاز 
» االي - ون » وعمل النصائح املهمة بناء على حسب النتيجة املقدمة 

من قبل اجلهاز واخلاص بالبشرة .

وكما قدم مستشفى األحساء برنامجاً خاصاً يتمثل يف مجموعة من 
املمرضات ملعاجلة أي حالة طارئة حتدث داخل املعرض .

كما بني  مدير العالقات العامة بأن مستشفى األحساء حريص كل 
احلرص على تقدمي اخلدمات الطبية  جلميع الزوار يف معرض » 
كلنا منتجون » وعمل اخلصومات الطبية لعدد من األقسام. وأكد 

على حرص املستشفى على توفير الهدايا للزوار واملستلزمات 
املتواجدة داخل أكياس الهدايا من مطويات تعريفية باألقسام 

املشاركة باملعرض والعروض املقدمة خالل فترة املعرض، باإلضافة 
إلى مجموعة من الهدايا اخلاصة.
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واعد  و جسد واحد  يعايدان األطفال 
والنساء المنومين في مستشفى 

األحساء
   ضمن النشاط االجتماعي يف مستشفى األحساء وبالتعاون مع اجلمعيات األهلية 

ومؤسسات املجتمع املدني باحملافظة، زار فريق جسد واحد للتطوع وفريق واعد 
التطوعي األطفال والنساء املنومني يف مستشفى األحساء يف رابع أيام عيد الفطر 

املبارك، متت الزيارة بالتعاون و التنسيق مع إدارة العالقات العامة مبستشفى 
األحساء، و رافق الفريق مسؤولة التثقيف الصحي يف املستشفى دعاء شعبان ومت 

خالل الزيارة تقدمي الهدايا لألطفال والنساء املنومني.

من جهته شكر قائد الفريق األستاذ عبدالعزيز الهتالن إدارة املستشفى لتسهيلها 
وتعاونها لزيارة الفريق كما قدم شكره للمتطوعات على ما قدموه من جهد طيب 

وملموس.  





48





50

بعروض جديدة ومتميزة

مستشفى األحساء يشارك في معرض 
األسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم 

واألسنان
  أعلن مستشفى األحساء عن عروض قوية ألول مرة مخصصة لقسم العناية بالفم 

واألسنان ، وشملت العروض العرض اخلاص ) ابتسامة هوليود ( ب400 ريال 
باإلضافة إلى  خصم 70%  لصورة األشعة  اخلاصة  باألسنان وخصم 25% على 

تركيبات الزيركون والزراعة .

كما طرح املستشفى مسابقة للحصول على ابتسامة هوليود مجاناً ، وأعلن املستشفى 
عن شروط املسابقة عبر حساب املستشفى يف االنستغرام ومت القيام بالسحب بقاعة 

احملاضرات ،وفاز باجلائزة السيد عبد الرحمن أشرف .

وكان مستشفى األحساء قد شارك باألسبوع اخلليجي لتعزيز صحة الفم واألسنان 
لعام 2015 حيث مت التنسيق مع قسم األسنان حول اخلصومات والتي قدمها 

قسم التسويق من خالل ترتيب املواعيد لزوار املعرض باإلضافة إلى توفير جميع 
مستلزمات املعرض التي يحتاجها املوظفني واملوظفات املنظمني للمعرض من خالل 

البروشورات واملطويات باإلضافة إلى الزينة واألدوات املخصصة لعمل املجسمات ومت 
التنسيق مع املشاركني واملدعوين وتوفير الهدايا واملستلزمات املتواجدة داخل األكياس 

املخصصة للهدايا لزوار املعرض .
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شراكة صحية ومجتمعية

 جتمع مستشفى األحساء ومدارس الكفاح

جمال الدين: نجحنا في عقد 
شراكات استراتيجية لخدمة 

المجتمع
  أكد املدير التنفيذي ملستشفى األحساء الدكتور  ماهر جمال 

الدين أن مستشفى األحساء جنح خالل هذا العام يف القيام 
بالعديد من الشراكات واملشاركات املجتمعية والتي تساهم 

يف خدمة املجتمع بالتعاون بني املستشفى واملؤسسات األهلية 
ومنظمات العمل األهلي .

وأشار جمال الدين يف هذا الصدد إلى ما مت توقيعه مؤخراً 
من عقد شراكة استراتيجية بني مستشفى األحساء ومدارس 
الكفاح األهلية  لتقدمي الرعاية الطبية والصحية والعالجية 

لطالب وطالبات ومنسوبي املدارس .

وأوضح جمال الدين أنه من خالل هذه الشراكة ستكون 
مستشفى األحساء شريكاً يف توعية الطالب صحياً وتثقيفياً 
وعملياً من خالل استضافة عدد من طالب وطالبات مدارس 

الكفاح يف البرنامج التدريبي الصيفي يف املستشفى .

 وأضاف جمال الدين أن مستشفى األحساء يقدم كافة 

اخلصومات والتخفيضات على كافة مرافق وخدمات املستشفى 
ليس لطالب وطالبات املدارس فقط ، بل تشمل التخفيضات 
منسوبي املدراس و وأولياء أمور الطالب والطالبات، لتصبح 

شراكة صحية تشمل أفراد العائلة حتت مظلة مستشفى 
األحساء .

واعتبر جمال الدين أن الشراكة مع مدارس الكفاح، التي تتميز 
بدورها الكبير من خالل مسيرتها التعليمية والتثقيفية واملعرفية 
ومن خالل جهودها يف إثراء وتطوير ومتيز طالبها ، دليل على 
الدور الذي تقوم به مستشفى األحساء يف تطوير املشاركة مع 

مؤسسات املجتمع املدني يف رعاية النشئ والشباب .

كما أشار جمال الدين إلى مشروع إجناز يهدف إلى رعاية 
املواهب و التنوعات الفكرية لدى الطالب و الطالبات ، من 

خالل تخريج طالب ليس دورهم فقط الدراسة و احلصول على 
الشهادة وإمنا أن يكونوا متفوقني وناجحني و مخترعني .

وانطالقاً من أهمية هذا الدور . 

من ناحيتها قالت الرئيس التنفيذي ملدارس الكفاح نورة العجمي 
إن املدارس اختارت مستشفى األحساء لعقد شراكة صحية 
معه بالنظر إلى أن مستشفى األحساء يعتبر رائداً يف هذا 

املجال من خالل ما ميتلكه من كوادر طبية متخصصة ومتميزة 
على مستوى املنطقة ، كما أنه سوف تكون هناك العديد من 

احملاضرات والندوات الطبية التي سوف تنعكس على الطالب 
واألسرة من خالل ما سوف يقدم له حتت سقف واحد 

باملدارس » تعليمي ومعريف وصحي« .
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ندى واألطفال شركاء 
لمستشفى األحساء في 
حملة ناجحة للتبرع بالدم

   حققت حملة مستشفى األحساء وشركة ندى للتبرع بالدم 
مبشاركة مستشفى الوالدة واألطفال جناحاً يف حشد عدد كبير 

من املتبرعني بالدم .

جاء ذلك خالل فعاليات احلملة اخلامسة للتبرع بالدم حيث 
قام فريق التمريض التابع ملستشفى األحساء بقياس معدل 

السكر والضغط لدى املتبرعني، ووزعت اإلخصائية االجتماعية 
باملستشفى ومنسق عالقات املرضى بتوزيع مطبوعات خاصة 

بتحفيز املتبرعني، كما شاركت مستشفى الوالدة واألطفال 
بأخذ عينات وعمل فرز لفصائل الدم مما سهل على املتبرعني 

معرفه فصائلهم، وشاركت وزارة الصحة بتوفير فنيني مختبرات 
متخصصني لسحب عينات الدم من املتبرعني.
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مستشفى األحساء أول مستشفى خاص 
يوقع عقد االتفاق والتعاون مع جامعة 

الملك فيصل - كلية الطب
  استمرارا للتعاون املستمر ما بني جامعة امللك فيصل ومستشفى األحساء يف خدمة املجتمع 

، ونظراً لرغبة اجلامعة إلى االستعانة بخبرات متميزة لتدريب طالبها وإكسابهم خبرات طبية 
سريرية بحسب ما يقتضيه منهج الكلية، وتفعياًل لذلك، فقد مت توقيع اتفاقية تعاون مع كلية 

الطب أفضت إلى اعتماد مستشفى األحساء كأول مستشفى خاص ومركز معتمد لتدريب طالب 
الكلية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق ما بني الطرفني مبا يحقق أفضل استثمار للموارد الطبية 

والبشرية.

وكان املدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ماهر جمال الدين قد استقبل صباح األربعاء الواقع يف 
11-11-1436هـ املوافق 26- 08 - 2015 م عميد كلية الطب املكلف األستاذ الدكتور إبراهيم 

اجلبر على رأس وفداً أكادميياً وإدارياً من اجلامعة ضّم كاًل من األستاذ الدكتور / محمد 
فرحان الفرحان وكيل كلية الطب للشئون السريريه وسعادة األستاذ / علي البوجابر مدير 

الشئون املالية واإلدارية يف كلية الطب وذلك بحضور كل من املدير الطبي للمستشفى ورئيس 
القسم الطبي ومدير خدمات املرضى واملدير املالي ومدير إدارة اجلودة الشاملة.
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وأكد مدير املستشفى أن هذه اإلتفاقية متت بتوجيهات من مجلس إدارة 
شركة األحساء للخدمات الطبية وبتشجيع ومواكبة من العضو املنتدب 

األستاذ عبد احملسن العثمان الذي لم يدخر وسعاً يف تذليل جميع 
الصعوبات للوصول إلى هذا التعاون املثمر والبناء، إضافة إلى التنسيق 

والتشجيع الدائمني.

وأضاف بأن هذه االتفاقية ستسهل العمل وتنظم أطر التعاون بني 
اجلانبني يف املجاالت التعليمية والتدريبية واالستشارية، وهي تعتبر 

باكورة تعاون حسب اخلطة الدراسية لكلية الطب يف جامعة امللك فيصل 
وبحسب ما يقتضيه منهج الكلية، وبالتالي ستكون الصفحة األولى يف 

كتاب غنّي بالتبادل املهني والطبي والعلمي واإلنساني.

وتفضل عميد كلية الطب املكلف األستاذ الدكتور إبراهيم اجلبر باإلشارة 
الى سعادة أعضاء هيئه التدريس ومنسوبي وطلبة الكلية بهذا التعاون 

البناء بني الكلية و مستشفى األحساء الذي سوف يغني العملية التعليمية 
لطلبة الكلية وسيزيد بأذن اهلل من خبراتهم السريرية واالكلينيكية مما 

سيعود بالنفع على أدائهم و مبا سيكون له عظيم األثر على ما سيقدمونه 
يف املستقبل ملرضاهم خاصة و ملجتمعهم عامًة.

هذا وسيقوم بتدريب الطالب 20 أستاذاً إستشارياً من مختلف 
اإلختصاصات ، وهنا نذكر بعض بنود االتفاق والتي تتضمن املهام التالية:

حضور الطالب يف جلسات التدريب أو جلسات التقومي واإلختبارات يف 
املستشفى.

يقوم األستاذ اإلستشاري بتدريب املجموعة امللحقة به حسب اجلدول 
املتفق عليه مع الكلية.

تطبيق التدريب السريري املكون من عدة فعاليات أو جلسات حسب 
اجلدول املتفق عليه مع الكلية.

تطبيق األنظمة التعليمية والبروتوكوالت واألساليب التدريبية املوحدة كما 
وردت يف دليل الطالب واملدرب على حد سواء.

كما أكد الدكتور جمال الدين بأن هذه االتفاقية تصبو الى بلوغ االهداف 
النبيلة التي يسعى الى حتقيقها كل من جامعة امللك فيصل-كلية الطب- 

ومستشفى األحساء يف ميادين الطب والتعليم اجلامعي وتطوير الدراسات 
واإلرتقاء بالعمل الطبي والعناية واخلدمات الصحية التي تعود بالنفع 

واخلير على الفريقني وعلى املجتمع السعودي عامة.

وشدد على أهمية إجناح هذا التعاون ووجوب إستمراره وتطويره ليشمل 
كافة االختصاصات املتاحة يف جامعة امللك فيصل واضعاً كافة إمكانات 

املستشفى بتصرف اجلامعة وطالبها.

تابع ...  مستشفى األحساء أول مستشفى خاص يوقع عقد االتفاق والتعاون مع جامعة امللك فيصل - كلية الطب
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مستشفى األحساء يرعى معرض الروزنة طبيا في 
نسخته العاشرة

 يسعى مستشفى األحساء من أجل تطوير شامل يف مسيرة تقدمي اخلدمات الصحية من خالل تقدمي خدمة 
طبية احترافية للمرضى ورواد املستشفى، والتأكيد على التعريف الكامل بكل ما يقدمه املستشفى يف سبيل 

تقدمي اخلدمة الصحية السليمة.

يف سبيل ذلك، يحرص جميع العاملني يف املستشفى على تقدمي صورة مشرفة من خالل تقدمي خدمة طبية 
مميزة وتوصيل رسالة طبية مفيدة لكل رواد مستشفى األحساء .

انطالقا من تلك الرؤية، جدد مستشفى األحساء رعايته الطبية ملعرض »الروزنة« يف نسخته العاشرة. الذي 
أقيم بفندق األحساء انتركونتيننتال ونظمته جمعية فتاة األحساء برعاية مستشفى األحساء.

وخالل املعرض، الذي يقام سنوياً بحضور سيدات األعمال على مستوى اململكة واخلليج، قدم مستشفى 
األحساء مجموعة من العروض املميزة لزوار معرض الروزنة حيث أن مت  تقدمي خصومات وصلت إلى نسبة 
40%  للزوار على قسم الفحص الشامل . كما قدم قسم التثقيف الصحي مجموعة من البروشورات املتنوعة 

والتي تناولت موضوعات عدة عن وسائل منع احلمل والوالدة القيصرية ومتارين ما بعد الوالدة والعناية املثلى 
باجلرح . وشارك مركز اجللدية وفنون التجميل بعدد من العروض املميزة واملفاجأة للزوار .

وقدم قسم األسنان بعض البروشورات عن كيفية تبيض األسنان باملستشفى وماهي اخلطوات املثلى والتي يجب 
اتباعها ، كما مت مناقشة آلية تقومي وزراعة األسنان من خالل أيضاً البروشورات .
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جتاوزت حاجز ال40%  يف معرض »نسيج« :

عروض التجميل والفحص الشامل والتغذية

  شارك مستشفى األحساء يف معرض »نسيج« والذي أقيم يف فندق األحساء انتركونتيننتال بقاعة املؤمترات يف 
الفترة من 2015/4/29 واستمر ملدة 3 أيام والذي نظمته شركة فخر للدعاية واإلعالن مبشاركة مجموعة من 

الشركات واملؤسسات برعاية مستشفى األحساء طبيا مقدما مجموعة من العروض املميزة لزواره يف ركنه اخلاص. 

ومثل املستشفى يف معرض النسيج قسم التغذية والفحص الشامل ومركز اجللدية وفنون التجميل وكانت العروض 
املقدمة 40% على الفحص الشامل .

وعرض قسم التغذية جهاز كتلة اجلسم بقيمة 50 رياال بدال من 250 ريال كخصم لزوار الركن اخلاص باملستشفى 
، وقدم قسم األسنان خصم بنسبة 30% على كافة أنواع التقومي وكان البتسامة هوليوود خصم يف هذا املعرض 

بقيمة 1200 رياال بدال من 2000 ريال . 

وقدم مركز اجللدية وفنون التجميل حزمة من اخلصومات متثلت يف جلسة لعالج الهاالت السودة بقيمة 150 رياال 
وجلسة أخرى لعالج التشققات والسيلواليت بنفس القيمة . 

ومت شرح خصومات جلسات عالج التصبغات وحب الشباب ومسام البشرة والدهون بقيمة 200 رياال بدال من 375 
ريال، اضافة الى  جلسة إلزالة الشعر لكامل اجلسم بقيمة 700 ريال. 

اجلدير بالذكر أن معرض النسيج جمع بني مصممات على مستوى اخلليج يف عدد من املجاالت من خالل األواني 
واإلكسسوارات املنزلية وأيضا اجلالبية والعبايات ومحالت الشكوالتة حيث أن جزء من أرباح هذا املعرض سيكون 

مخصص جلمعية سرطان الثدي.
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)واعي( يرفع شعار 
) سكري صديقي ( في حملة توعية 

بمستشفى األحساء
 يحرص مستشفى األحساء على نشر الوعي بني مرضى السكري بطرق 

التعامل السليم مع املرض، ومؤخراً نظم املستشفى حملة السكري حتت شعار 
»سكري صديقي«، وتضمن تقدمي قسم التثقيف باملعرض عرضاً وثائقياً 
لشخصية كرتونية سميت بـ)واعي( الذي يبني للزوار ما هو داء السكري 

وماهي أعراضه التقليدية وأنواعه ما بني النوع األول والنوع الثاني وسكري 
احلمل وآلية التحكم يف السكري.

كما قدم املعرض استشارات ملرضى السكري من خالل تقدمي النصائح 
ملريض السكري بتعريفه بأنواع األكالت واملشروبات التي حتتوي على نسبة 

سكر عالية وتقدمي النصيحة حول األكالت التي يجب تناولها واالبتعاد عنها 
كمريض للسكري حتى يتجنب مضاعفات املرض.

وقدم قسم االستشارات نصائح ملرضى السكري من خالل توزيع املطبوعات 
اخلاصة ببعض األضرار التي يسببها مرض السكري وما يجب للمريض عمله 

جتاه املرض ومعرفة الطرق املثلى الصحية التي يجب ممارستها يومياً للحد 
منه .

 أما قسم االستشارات فقد شارك بتقدمي  مجموعة من النصائح اإلرشادية 
موضحاً فيها أنواع السكري بجميع مراحله وكيفية التحكم بالسكري والوقاية 

منه .
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مستشفى األحساء يعلن 
عن خطة لتوسعة وحدة 
الغسيل الكلوي بحلول 

عام 2016
    أعلن املدير التنفيذي ملستشفى األحساء الدكتور ماهر 
جمال الدين عن استكمال خطة  توسعة الوحدة لتستقبل 

مرضى غسيل الكلى بحلول عام 2016.

وأكد جمال الدين أن خطة التوسعة تأتي ضمن الرسالة 
التي تقدمها املستشفى يف خدمة مجتمع األحساء خاصة 

واململكة بصفة عامة .

من ناحيتها أوضحت االستشارية الدكتورة إيناس محمد 
أن قسم غسيل الكلى هو القسم الذي يعمل 24 ساعة 
طوال السنة حتى يف أيام األعياد ، وأن املستشفى يف 
فترات سابقة كان يستقبل حوالي 28-30 مريضاً يف 

القسم واآلن أصبح القسم يستوعب حتى أكثر من 56 
مريضاً يف جميع الفئات العمرية .

وقالت الدكتورة إيناس أن القسم بدأ بخطة استراتيجية 
متثلت يف عمل خدمة غسيل الكلى املستمر للحاالت 
احلادة وغير املستقرة والتي يجب مالحظتها بشكل 

مستمر .

وكان املستشفى قد افتتح املعرض املخصص لليوم العاملي 
للكلى حتت شعار »صحة الكلى للجميع« ، وقام قسم 

العالقات العامة بتنظيم ودعم املعرض اخلاص باليوم 
العاملي للكلى حيث مت توفير جميع احتياجات املعرض 

واملستلزمات جلميع األركان املشاركة من مجسمات 
وأجهزة تخص الكلى كما مت التنسيق مع قسم التثقيف 
الصحي باملستشفى على توفير البروشورات واملطويات 
حول مواضيع عدة تخص الكلى ، ومت إرسال الدعوات 

للحضور والتنسيق بني األقسام املشاركة الستالم األركان 
املخصصة لهم يف املعرض .

وأعرب املدير التنفيذي عن شكره وتقديره لكل من 
اجتهد لتنظيم  هذه املناسبة والتي تأتي ضمن التوعية 

ملرضى الكلى وما يجب عمله لتفادي الوقوع يف ما يسمى 
بالفشل الكلوي ، وبني أن خدمة غسيل الكلى قد بدأت 
منذ العام 1960 م وكان لها الدور البارز يف إطالة حياة 

الكثيرين من الناس يف العالم وأكد على حرص مستشفى 
األحساء بتقدمي صورة مميزة عن هذه االحتفالية وتكرمي 
اجلنود املجهولون املتواجدون يف قسم غسيل الكلى الذين 

كانوا لهم الدور البارز يف مساعدة املرضى على تخطي 
هذا املرض وإعطائهم اجلانب املشرق واحلياة السعيدة .

وتضمن املعرض ستة أقسام رئيسية شملت ركن 
التمريض وركن االستقصاء الدموي »غسيل الكلى« وركن 

التثقيف الصحي وركن خدمات املرضى وركن التغذية 
وركن اخلدمة املجتمعية .
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إصابات العمل.. اإلهمال يضاعف اخلسائر

المستشفى يضم نخبة من االستشاريين 
في أدق التخصصات الطبية

قسم خاص للتعامل مع كافة حاالت 
إصابات العمل في المنطقة

َض لإلصابات واحلوادث أثناء العمل أمٌر شائٌع جداً، يف حني      يعد التعرُّ
ميكُن تفادي كثير من هذه اإلصابات لو مت توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر 

الصناعات املختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية. 

أهمية الوقاية

إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات املختلفة ورفع مستوى كفاءة 
ووسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى احلد من اإلصابات واإلمراض املهنية 

وحماية العاملني من احلوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل املفقودة نتيجة 
الغياب بسبب املرض أو اإلصابة، وكذلك احلد من تكاليف العالج والتأهيل 

والتعويض عن اإلمراض واإلصابات املهنية مما سينعكس على حتسني وزيادة 
مستوى اإلنتاج ودفع القوة االقتصادية للدولة.

ل  وقد تكون إصابات العمل مؤملٌة، وقد تؤدي إلى العجز واإلعاقة مما قد يشكِّ
ِعبْئاً مادياً ونفسياً كبيراً، وقد تكوُن مميتٌة. كما قد تؤدي إلى فقدان الشركة 

التي حتدث فيها اإلصابات لقيمتها التنافسية يف سوق العمل بسبب تغيُّب 
املوظفني املُصابني عن العمل وانخفاض اإلنتاجيَّة وارتفاِع التكاليف الطبية 

ي. وتكاليف التأمني الصحَّ

إصابات العمل 

بحسب األنظمة العاملية املعمول بها يف مجال الرعاية الطبية لإلصابات 
العمالية، يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معني بأنه 

)إصابة( أي أن اإلصابة هي النتيجة املباشرة للحادث الذي يتعرض له 
العامل، وتعرف إصابة العمل بأنها: اإلصابة التي حتدث للعامل يف مكان 

العمل أو بسببه وكذلك تعتبر اإلصابات التي تقع للعمال يف طريق ذهابهم 
إلى العمل أو طريق الرجوع منه إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق 
الذي سلكه العامل هو الطريق املباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر 

األمراض املهنية من إصابات العمل.

األمراض املهنية

األمراض املهنية هي أمراض محددة، ناجتة عن التأثير املباشر للعمليات 
اإلنتاجية وما حتدثه من تلوث لبيئة العمل مبا يصدر عنها من مخلفات 

ومواد وغيرها من اآلثار وكذلك نتيجة تأثير الظروف الطبيعية املتواجدة 
يف بيئة العمل عن األفراد )التلوث، الضوضاء، االهتزازات، اإلشعاعات، 

احلرارة، الرطوبة ..(

وتعتبر إصابات العمل واألمراض املهنية التي تصيب العمال بالعجز الكلي 
أو أجلزئي، وحاالت الوفاة الناجمة عن حوادث العمل املختلفة، نتائج 

مباشرة لظروف العمل اخلطرة التي تفتقر الشتراطات األمن والسالمة 
والصحة املهنية. أما النتائج غير املباشرة فذات طابع اقتصادي، حيث 
تظهر اخلسائر املادية التي تتكبدها املنشاة أو الدولة بشكل عام نتيجة 
حوادث العمل واإلصابات واألمراض املهنية التي تنتج عن ظروف بيئة 

العمل غير اآلمنة.



الوقاية الشخصية

ورغم أن مهمات الوقاية الشخصية يتم وضعها يف تصنيف أساليب 
الوقاية من مخاطر العمل بأنها خط الدفاع األخير لوقاية العاملني من 

عوامل الضرر الذي قد يتعرضون له بسبب ظروف العمل الذي يقومون 
به، إال أنه ويف بعض األحيان تعد مهمات الوقاية مبثابة خط الدفاع 

األول حلماية العاملني من املخاطر كما هو احلال يف ارتداء النظارات 
الواقية للعاملني يف أعمال اللحام وتشغيل املعادن أو عند تناول وتداول 

املواد الكيماوية ... الخ. 

وتعتبر مهمات الوقاية الشخصية وسيلة وقائية إضافية ومكملة ملجموعة 
اإلجراءات واالحتياطات التي تتخذ لتأمني وحماية العمال املعرضني 

ملخاطر وحوادث العمل. 

وتوجد عدة أنواع من مهمات الوقاية الشخصية والتي تغطي جميع 
أعضاء اجلسم تقريباً، ويعتمد كل نوع منها على طبيعة املخاطر املوجودة 

يف بيئة العمل والغاية التي تستخدم هذه املهمات من أجلها ومنها: 

- املالبس اخلاصة الواقية: وهذه تستخدم يف حماية جسم العامل من 
األضرار املختلفة يف بيئة العمل والتي ال توفرها املالبس العادية والتي 

قد تكون هي ذاتها سبباً لوقوع اإلصابات واحلوادث املختلفة.

- املراييل والصداري: تستخدم حلماية اجلسم من تأثير املواد الكيماوية 
ومن اإلشعاعات التي تصدر عن بعض املواد املستخدمة يف الصناعات. 

- األكمام الواقية: وتستخدم حلماية األذرع والكتف يف حالة التعرض 
لألتربة الضارة، وتصل هذه األكمام من نهاية الذراع حتى الكتف وهي 

مزودة بوسيلة لتعليقها بالرقبة.
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- خوذات الرأس: وهي تستخدم حلماية الرأس من االصابات، ويشترط فيها 
عدة اشتراطات منها أن تكون مزودة بسير جلدي ميكن تثبيتها بواسطته أثناء 
لبسها حتى ال تكون عرضة للسقوط وأن ال تسمح بنفاذ السوائل من خاللها، 

وأن تكون عازلة كهربائياً وحتتوي على مادة من الصوف وغير ذلك.

اشتراطات السالمة

هناك اشتراطات يجب األخذ بها عند اختيار مهمات الوقاية الشخصية، 
حيث يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العاملية حتى تقلل األخطار التي 

تستخدم من أجلها ألقل حد ممكن، أي يجب أن تكون فعالة يف الوقاية من 
املخاطر التي يتعرض لها العامل.

كما يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة االستخدام، مبعنى 
أن متكن العامل من القيام باحلركات الضرورية ألداء العمل وإجناز املهام 

بدون صعوبة وحتى ال يتم إهمال استخدامها من قبل العامل. كما يجب أن 
يكون حجمها مناسباً وشكلها مقبوالً، وأن تتحمل ظروف العمل بحيث ال تتلف 

بسهولة.

وإلى جانب ضرورة تطبيق لوائح وأنظمة السالمة باملنشأة إللزام العاملني 
باستخدام مهمات الوقاية الشخصية يجب تدريب العامل على االستخدام 

الصحيح ملهمات الوقاية الشخصية لتوفير األلفة بينهما حتى تكون جزء من 
برنامج عمله اليومي، وكذلك يجب تنظيم برامج التوعية لهم لتوضيح فوائدها 



يف جتنب وقوع اإلصابات لهم 
بجانب عمليات الفحص والصيانة 

والنظافة املستمرة لهذه املهمات.

املعروف أن مستشفى االحساء 
يضم وحدة طب وجراحة العظام 

مع تخصصه بكوادر جراحية 
متخصصة باإلصابات واحلوادث، 

مثل جراحة املخ واألعصاب، 
واجلراحة العامة، مع توفير 

أحدث األجهزة الطبية سواء يف 
قسم املختبر أو قسم األشعة 

التخصصية.

فيما يثمن املستشفى الثقة الكبيرة 
من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، التي تقوم بتحويل 
كافة حاالت اصابات العمل يف 

األحساء إلى قسم احلوادث 
واصابات العمل يف املستشفى.
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 العيادة

أمراض القلب واألوعية الدموية

وحدة متخصصة لعالج أمراض القلب 
في مستشفى األحساء

يشير مصطلح »أمراض القلب«، أو »اعتالل القلب« إلى مجموعة 
مختلفة ومتنوعة من األمراض التي تصيب القلب، وحتى وقت 

قريب كانت أمراض القلب هي السبب األول للوفيات يف الواليات 
املتحدة وإجنلترا وكندا وغيرها..

يف هذا التقرير اخلاص يقدم لنا استشاري أمراض القلب مبستشفى 
األحساء الدكتور محمد الراوي ملخصا طبيا للتعريف بأكثر أمراض 

القلب واألوعية الدموية شيوًعا يف محاولة لفهم كيفية وآلية عمل القلب 
ليسهل فهم أسباب أمراض القلب ومعرفة طرق عالجها.

مرض القلب التاجي

يقصد به عجز الدورة التاجية عن توصيل كمية مناسبة من الدم إلى 
عضلة القلب واألنسجة احمليطة بها، وغالًبا ما يخلط األفراد بني 

مرض القلب التاجي ومرض الشرايني التاجية، على الرغم من أن األول 
قد حتدث اإلصابة به ألسباب أخرى ومختلفة، مثل التشنج الوعائي 

التاجي، أما مرض الشرايني التاجية فهو اعتالل الشرايني الناجت عن 
تراكم الصفائح الدهنية أو اللويحات العصيدية “العصيدة” داخل 

جدران الشرايني التي تغذي عضلة القلب، عالوًة على ذلك، يعد كل 

من الذبحة الصدرية ”ألم الصدر”، واحتشاء عضلة القلب ”األزمة 
القلبية” من أعراض اإلصابة مبرض القلب التاجي ومن احلاالت 

املرضية املصاحبة لها.

اعتالل عضلة القلب

هو مصطلح يعني حرفًيا »مرض عضلة القلب«، ويقصد به قصور عضلة 
القلب عن أداء وظيفتها بالشكل املناسب ألي سبب من األسباب، وجتدر 

اإلشارة إلى أن املصابني باعتالل عضلة القلب يتعرضون يف الغالب 
خلطر عدم انتظام ضربات القلب، أو املوت القلبي املفاجئ، وحاالت 

اعتالل عضلة القلب اخلارجي هي صور من حاالت اعتالل عضلة 
القلب، تظهر فيها باثولوجيا املرض ـ أي أسبابه وأعراضه ـ خارج عضلة 

القلب نفسها، وغالًبا ما تأتي حاالت اعتالل عضلة القلب على هذه 
الشاكلة، ذلك ألن نقص التروية أو القصور الدموي يعد من أكثر أسباب 

اإلصابة مبرض اعتالل عضلة القلب شيوًعا.

ضمور عضلة القلب

إن حاالت اعتالل عضلة القلب الداخلي ـ تتمثل يف ضعف يف عضلة 
القلب، وال تعود ألسباب خارجية معروفة، أما اعتالل عضلة القلب 

التوسعي املعروف باالختصار DCM  فهو أكثر صور حاالت اعتالل 
القلب الداخلي شيوًعا، وهو أحد الدالالت الرئيسية على ضرورة إجراء 

زرع قلب.

وعند اإلصابة بهذا املرض يتضخم القلب “وخاصًة البطني األيسر” 
وتنخفض قدرته على ضخ الدم، يف حني أن اعتالل عضلة القلب 
التضخمي املعروف باالختصار HCM أو HOCM - هو عبارة 



مرض القلب التاجي هو عجز الدورة التاجية عن توصيل كمية 
مناسبة من الدم إلى عضلة القلب واألنسجة المحيطة بها

عن اضطراب جيني راجع حلدوث أكثر من طفرة يف اجلينات املسؤولة عن 
تشفير بروتينات ”الساركومير”، يف حاالت اإلصابة بهذا املرض، تزداد سماكة 
عضلة القلب، األمر الذي قد يعوق تدفق الدم، كما مينع القلب من أداء وظيفته 

بشكل سليم.

أمراض القلب واألوعية الدموية

ميكن اعتبارها عدداً من األمراض احملددة التي تصيب القلب نفسه، أو جهاز 
األوعية الدموية، وخاصًة األوردة والشرايني املؤدية من وإلى القلب، هذا وقد 

أشارت بعض األبحاث التي مت إجراؤها حول الفرق بني اجلنسني يف هذا 
الصدد إلى أن السيدات الالتي تعانني من أحد أمراض القلب واألوعية الدموية 

تعانني عادًة من األنواع التي تؤثر على األوعية الدموية بصفة خاصة، يف حني 
أن الرجال يعانون عادًة من األنواع التي تؤثر على عضلة القلب بحد ذاتها، 

ومن األسباب املعروفة أو ذات الصلة التي تعزى إليها اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية، داء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع “هوموسيستني” 
الدم، وارتفاع كوليسترول الدم، تشمل أنواع أمراض القلب واألوعية الدموية 

أنواع عديدة من بينها: التصلب العصيدي، نقص التروية، هبوط القلب 
االحتقاني أوCHF ، والقصور القلبي االحتقانيCCF ، مرض القلب الرئوي، 

باإلضافة الى مرض القلب الناجت عن ارتفاع ضغط الدم، وغيرها.

تضخم القلب االلتهابي

هو التهاب يصيب عضلة القلب، وهي عبارة عن اجلزء العضلي من القلب، 
أما مرض صمامات القلب فهو مرض يصيب صماًما واحًدا أو أكثر من 

صمامات القلب، وهناك أربعة صمامات رئيسية يف القلب وهي التي قد تصاب 
بهذا النوع من األمراض، وهي تشمل الصمام ثالثي الشرف والصمام األورطي 

يف اجلانب األمين من القلب، باإلضافة إلى الصمام امليترالي والصمام األورطي 
يف اجلانب األيسر من القلب.
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آلية العمل

إن فهم كيفية وآلية عمل القلب يسهل فهم أسباب أمراض القلب، فالقلب 
هو مضخة، إنه عضو عضلي بحجم قبضة اليد، ويقع الى اليسار قلياًل 
من مركز الصدر، وينقسم القلب الى جانبني، األمين واأليسر، والهدف 

من هذا الفصل هو ضمان عدم اختالط الدم الغني باألوكسجني مع الدم 
اخلالي من األوكسجني املائل الى اللون األزرق، والذي يعود الى القلب 
بعد أن يجري يف اجلسم، واجلانب األمين من القلب يتكون من األذين 

األمين والبطني األمين، حيث يستقبل الدم من الرئتني ويضخه إليهما عبر 
الشرايني الرئوية، والرئتان بدورهما تنعشان الدم وجتددانه باألوكسجني 

اجلديد، فيتغير لونه نتيجة لذلك ويصبح أحمراً، ويعبر الدم الغني 
باألوكسجني من هنا ”من اجلانب األمين” الى اجلانب األيسر من القلب، 
الذي يتألف هو اآلخر من األذين األيسر والبطني األيسر، ومن هناك ”من 
اجلانب األيسر” يتم ضخ الدم الى اجلسم، عبر الشريان األورطي لتزويد 
مختلف أنسجة اجلسم باألوكسجني واملواد املغذية املختلفة، والصمامات 

األربعة يف القلب مسؤولة عن تدفق الدم بشكل صحيح، الصمام األبهري، 
الصمام املترالي، الصمام الرئوي والصمام الثالثي الشرف، وجميعها 

تعمل مثل بوابات يف سياج، فالصمامات تفتح فقط يف اجتاه واحد، وفقط 
عندما يضغط عليها، كل صمام يفتح ويغلق مرة واحدة يف كل نبضة 
واحدة من نبضات القلب، أو مرة واحدة يف كل ثانية تقريباً، يف وقت 

الراحة.

العالج

إن التغييرات يف منط احلياة التي قد تكون مفيدة يف أمراض القلب 
التاجية تتضّمن التحكم يف الوزن واإلقالع عن التدخني، وممارسة 

الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، باإلضافة الى احلد من األطعمة 
احليوانية والزيادة يف األطعمة النباتية، واستهالك زيت السمك لزيادة 

كمية األوميغا 3

التغيير في نمط الحياة قد يكون مفيدًا 
في أمراض القلب 

مرض صمامات القلب  يصيب صماًما 
واحًدا أو أكثر من صمامات القلب الرئيسة



وحدة القلب التخصصية خلدمة أهالي األحساء

تضم وحدة أمراض القلب واألوعية الدموية مبستشفى األحساء نخبة من األطباء 
واالستشاريني املتخصصني وفــريق متريض على مستوي عال من اخلدمة  التمريضية  

املتخصصة  وذلك على مدار)24( ساعة طوال أيام األسبوع.

وحتتوي الوحدة على أحدث التقنيات لرعاية القلب املركزة  بسعة 8 أسّرة مع أحدث 
أجهزة مراقبة القلب واالوكسجني وجهــاز صدمـات القلب الكهربائي وإعـادة  حتفيز 

نبضات القلب مع تركيب منظمات القلب املؤقتة للحاالت احلرجة. وتؤمن الـوحدة عــالج 
أمراض القلب واألوعية الدموية من خـالل اإلجـراءات  التقليدية كمـا  أنها مجهـزة  

بـأحدث  األجهزة للتشخيص وعـالج مختلف أمـراض القلب والشرايني.
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الضغط والتوتر النفسي يضاعف 
خطر أمراض القلب الوعائية

كشفت دراسة بريطانية فنلندية مشتركة إلى أن خطر اإلصابة 
باألمراض القلبية الوعائية يرتفع إلى الضعف عند األشخاص 

الذين يصنفون أنفسهم بأن ظروفهم تسبب لهم الضغط والتوتر 
النفسي، مما يؤثر سلباً يف حياتهم اليومية.

نُشرت الدراسة يف دورية القلب األوروبية، وفيها متت متابعة 
7268 شخصاً ممن اعتبروا أنفسهم يعانون من الضغط النفسي 
والتوتر بسبب ظروفهم وبدرجات مختلفة تراوحت من اخلفيفة 

إلى الشديدة جداً، وذلك ملعرفة إن كان ستحصل لهم أمراض قلبية 
فيما بعد، ومت أخذ عوامل اخلطر القلبية األخرى بعني االعتبار، 

مثل التدخني وتناول الكحول والسمنة والسكري وارتفاع التوتر 
الشرياني واحلمية والنشاط اجلسدي والعوامل االجتماعية، مثل 

اجلنس والعمر والعرق واحلالة العائلية.

وأظهرت النتائج أن خطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية أو 
عف لدى األشخاص الذين كانت  الوفاة كانت أعلى مبقدار الِضّ

الضغوط النفسية شديدة لديهم مقارنة مع األشخاص الذين لم 
يكن يف حياتهم ما يسبب الضغط والتوتر النفسي.

باإلضافة لذلك، بينت الدراسة أن للدعم االجتماعي الذي يحظى 
به الشخص من األهل واألصدقاء تأثيراً مهماً يف التخفيف من 
مضار الضغوط النفسية على صحة القلب، أما عوامل اخلطر 

األخرى املذكورة فلم يكن لها تأثير واضح على العالقة بني 
الضغوط النفسية واألمراض القلبية الناجمة عنها.

باالعتماد على هذه النتائج، نصح الباحثون بأخذ شكوى األشخاص 
من الضغوط النفسية وتقييمهم لشدتها بعني االعتبار، وأكدوا 

ضرورة التعامل معها بجدية من قبل العاملني يف املجال الصحي، 
ألن هذا التقييم ميتلك مقداراً كبيراً من الدقة حتى إنه ميكن أن 

يكون أحد املؤشرات الدالة على احتمال اإلصابة باألمراض القلبية 
أو املوت الحقاً.
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