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شهادات االعتماد
تعزز مستقبل األحساء

تعتبــر اجلــودة واألمــان مــن املجــاالت األكثــر أهميــة وحيويــة وإحلاحــا فــي قطــاع تقــدمي 

خدمــات الرعايــة الصحيــة، وذلــك لكونهمــا يترجمــان درجــة االلتــزام باملعاييــر العلميــة 

ـرف بهــا عامليــا فــي هــذا املجــال، ويعكســان فــي الوقــت  واألســس املعاصــرة املعـت

نفســه، كافــة اخلدمــات واإلجــراءات واملمارســات الطبيــة التــي تعنــى بصحــة املراجعــن 

داخــل املنشــآت الصحيــة.

ومــن هنــا، يبــدو مــن الضــروري اعتمــاد اجلــودة واألمــان كمعاييــر أساســية للمفاضلــة 

بــن املنشــآت الصحيــة ومــدى تأثيرهــا علــى املنافســة بــن املنشــآت العاملــة، لذلــك 

جنــد التميــز فــي تقــدمي ســلعة او خدمــة مــا لــدى منشــأة معينــة يعتمــد علــى مــدى 

تطبيقهــا وتطابقهــا مــع برامــج ادارة اجلــودة داخــل املنشــأة ومــن ضمنهــا املنشــآت 

ــى تقــدمي خدمــات متميــزة ذات  ــك التــي تعمــل بهمــة وجهــد عل ــة خاصــة تل الصحي

أمــان وموثوقيــة وجــودة عاليــة.

فــي هــذا اإلطــار، ميثــل حصــول مستشــفى األحســاء علــى شــهادة االعتمــاد الدوليــة 

األمريكيــة الصــادرة عــن اللجنــة املشــتركة الدوليــة العتمــاد جــودة املنشــآت الصحيــة 

ـراض  ـوم األـم )JCI( وكذلــك شــهادة االعتمــاد الدوليــة مــن الكليــة األمريكيــة لعـل
)CAP(، وجهودهــا فــي هــذا اجلانــب، مســتوى جــودة اخلدمــة املقدمــة لدينــا والنظــام 

عبداحملسن بن محمد العثمان
رئيس مجلس إدارة 

شركة األحساء للخدمات الطبية 
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الصحــي الصــارم الــذي نتبعــه فــي كافــة 

الرعايــة  خدمــات  وإجــراءات  معاييــر 

الصحيــة التــي نقدمهــا للمراجعــن، والتــي 

متاثــل مســتوى املعاييــر واإلجــراءات املتبعــة 

األمريكيــة  املستشــفيات  أفضــل  فــي 

واألوروبيــة. 

والواقــع أن هــذه الشــهادات العاملية املرموقة 

هــي اعتــراف دولــي وإشــادة عامليــة مبســتوى 

ــا  ــن فصلهم ــن ال ميك ــان اللذي اجلــودة واألم

ــى  ــؤدى إل ــا ي ــا الن كال منهم ــن بعضهم ع

ـوي وهــام  حـي مجــال  فــي  اآلخــر، خاصــة 

كتقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة وســالمة 

املرضــى، وهــي أيضــا ثمــرة جلهــود متواصلــة 

مــن جميــع العاملــن فــي املستشــفى لتوفيــر 

خدمــة طبيــة عاليــة اجلــودة.

وتعــد تلــك الشــهادات واالعتمــادات التــي 

هامــة  أداة  املستشــفى  عليهــا  حصلــت 

الرعايــة  معاييــر  أعلــى  علــى  للحفــاظ 

الصحيــة، ودليــاًل ملموســًا علــى االلتــزام 

ــة للمرضــى،  ــة املقدم مبســتوى جــودة الرعاي

اخلدمــات  مــن  رفيــع  ملســتوى  وضمانــة 

واألمــان  اجلــودة،  فيهــا  تتوافــر  الطبيــة 

والتقييــم واملوثوقيــة، واملراجعــة والشــفافية، 

وحمايــة وتأمــن مصالــح املرضــى، وهــو مــا 

يعنــي فــي احملصلــة النهائيــة خدمــات طبيــة 

بأقــل املخاطــر وبدرجــات عاليــة مــن اجلــودة 

واألمــان وســالمة املرضــى.

وســعيا مــن املستشــفى لتجويــد وتطويــر 

واملقيمــن  للمواطنــن  املقدمــة  خدماتهــا 

ــة املقدمــة  وللتأكــد مــن أن اخلدمــات الطبي

فيهــا للمرضــى تقــدم بجــودة عاليــة وعلــى 

واملوثوقيــة،  األمــان  مــن  عاليــة  درجــة 

بخطتنــا  الصــارم  التزامنــا  جنــدد  ســنظل 

والتــي  اجلانــب  هــذا  فــي  االســتراتيجية 

ـومي وقيــاس مــدى جــودة  تـق الــى  تهــدف 

مبــا  املقدمــة واألنظمــة  خدماتنــا  وتطابــق 

هــو معمــول بــه فــي أرقــى وأعــرق وأفضــل 

مســتمر. بشــكل  العامليــة  املنشــآت 

إن حصــول املستشــفى علــى هذه الشــهادات 

الرفيعــة مــن هيئــات االعتمــاد العامليــة، 

يعّبــر عــن مــدى حرصنــا علــى االرتقــاء 

ـّوج خطــط  باجلــودة داخــل املستشــفى ويـت

عملنــا بضــرورة تطويــر خدمــات الرعايــة 

الصحيــة بشــكل متواصــل وتطبيــق أفضــل 

احللــول الطبيــة العامليــة رفيعــة املســتوى 

مســتويات  وأرقــى  أفضــل  بلــوغ  بهــدف 

اجلــودة واألمــان مــن خــالل خدمــات متميــزة 

ومفيــدة تلبــي حاجــة املراجعــن مــن املواطنن 

ــام صحــي  ــاء نظ ــي بن ــن وتســهم ف واملقيم

ــة. ــي بالدنــا الغالي مســتدام ف

وفــي ذات اجلانــب، ســتواصل املستشــفى 

ــن  ــد م ــا حلصــد املزي ــز جهوده ــر وتعزي تطوي

املجــاالت  فــي  الدوليــة  التميــز  معاييــر 

فــي  املبــادرات  وتعزيــز  كافــة،  الطبيــة 

وكذلــك  الطبيــة،  األبحــاث  مجــاالت 

واملمرضــن  األطبــاء  واســتبقاء  اجتــذاب 

املؤهلــن  واملهنيــن  الطبيــن  واملســاعدين 

ــن  ــق، م ــة وإدارة املراف ــة الصحي ــي الرعاي ف

ـرات املميــزة، لذلــك،  ذوي املهــارات واخلـب

تركــز اســتراتيجية املستشــفى علــى توفيــر 

بيئــة عمــل جاذبــة للكفــاءات تتمتــع مبزايــا 

وماليــة  علميــة  ومخصصــات  تنافســية 

ــة  ــات الســوق اإلقليمي ــع توجه ــى م تتماش

والدوليــة فــي هــذا املجــال.

ــو إال  ــا ه ــادات م ــذه االعتم ــا له إن حصدن

اجلــودة واألمــان  مبســتوى  دولــي  ـراف  اعـت

الــذي وصلنــا إليــه، وهــو كذلــك تأكيــد على 

التــزام كافــة فــرق العمــل باملستشــفى علــى 

العمــل اجلماعــي مــن أجــل تقــدمي أعلــى 

مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة للمرضــى 

واملراجعــن وحتقيــق أعلــى مســتويات األداء 

بالفخــر  نشــعر  فإننــا  لــذا  التشــغيلي، 

وليكــن  عليهــا،  بحصولنــا  واالعتــزاز 

مرضانــا علــى ثقــة مــن أنهــم يتلقــون أعلــى 

مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة وفــق أفضــل 

املمارســات العامليــة

وال شــك أن جنــاح جهودنــا فــي هــذا املجــال، 

يضيــف لنــا إجنــازًا جديــدًا، يعكــس حرصنــا 

الشــديد للحفــاظ علــى ســالمة املريــض، 

الرعايــة  مــن  عالــي  مســتوى  وتوفيــر 

الصحيــة بأمــان وموثوقيــة وجــودة متميــزة، 

ــا ملضاعفــة العمــل  ــه يجــب أن يدفعن إال أن

ــي مــن أجــل ترقيــة األداء  والعطــاء والتفان

لتعزيــز الفعاليــة التشــغيلية إلــى أقصــى 

املســتويات املمكنــة، وحتســن اإلنتاجيــة، 

ـوارد ضمــن  امـل مــن  القصــوى  واالســتفادة 

األرقــى واألفضــل  بــن  مــن  ُيعــد  مرفــق 

خدمــات  تقــدمي  مجــال  فــي  واألحــدث، 

واململكــة  باملنطقــة  الصحيــة  الرعايــة 

واخلليــج.

افتتاحية



مستشفى األحساء 
قصة نجاح وتميز 

يف الرعاية الصحية

د. ماهر جمال الدين
املدير التنفيذي

يف 10 نوفمبر2016

ــاد  ــى شــهادة االعتم حصــول املستشــفى عل
الصحيــة  املنشــآت  جلــودة  الدوليــة 
ــة املشــتركة  ــة الصــادرة عــن اللجن األمريكي
ــة  ــة العتمــاد جــودة املنشــآت الصحي الدولي

التوالــي. علــى  الثالثــة  للمــرة   JCI

يف 24 نوفمبر2016 

للكلّيــة  التابعــة  اللجنــة  اعتمــاد 
  )CAP( األمريكيــة لعلــوم األمــراض

. للمستشــفى
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ــت  ــذ س ــغلت من ــد ش ــون ق ــي أن أك ــاز وشــرف ل ــه المتي إن

ســنوات منصــب املديــر التنفيــذي فــي مستشــفى األحســاء. 

ففــي فتــرة التحــّول غيــر املســبوق وعــدم االســتقرار اللذيــن 

زلنــا  مــا  متويلــه،  ومصــادر  الصّحــي  القطــاع  شــهدهما 

مواجهــة  عبــر  وذلــك  الــدؤوب،  عملنــا  علــى  مواظبــن 

ـرات والتحّديــات بشــكل شــبه دائــم.  التغيـي

أّمــا مخّططنــا اإلســتراتيجي الــذي مت إعتمــاده وتطبيقــه 

ــاح  ــع فــرص األرب ــالل رف ــن خ ــك م ــه، وذل ــت جناح ــد أثب فق

والتغييــر فــي أســلوب إدارة النفقــات حّتــى نتمّكــن مــن 

ــّل  ــاد بشــكٍل أق ــن املشــاريع واالعتم ــر م ــدد أكب ــق ع حتقي

علــى املصــادر املاليــة احملــدودة، لنتقــّدم وننمــو أكثــر فأكثــر 

ــا.  ــة ملجتمعن ــدة املهّم ــة األصع ــى كاّف عل

ــّدد  ــا ونح ــم أهدافن ــا نرس ــة، فإنن ــًا كالســنوات املاضي ومتام

أولوّياِتنــا اســتناًدا علــى املبــادئ األربعــة التــي هــي مــن 

مرضانــا،  وهــي:   4Psبالـــ واملعروفــة  رســالتنا  صلــب 

الشــركات واملؤسســات الضامنــة، فريــق عملنــا، وغاياُتنــا. 

ــذه  ــن ه ــي كلٍّ م ــداف املرجــّوة ف ــق األه ــى حتقي فالســعي إل

ــة  ــى تقــدمي رعاي ــر عل ــا األّول واألخي املجــاالت يقــّوي عزمن

والفعاليــة  األمــان  ِقوامهــا  مجتمعنــا  ـراد  ألـف صحيــة 

ــا  ــا فــي طليعــة أهدافن واجلــودة العاليــة، مــع إبقــاء مرضان

اإلســتراتيجية.   

بخدمــة   2002 العــام  منــذ  األحســاء  مستشــفى  إلتــزم 

ا فــي املجتمــع مــن  ــا دوًرا أساســّيً املرضــى وعائالتهــم مؤّدًي

ــة جلميــع املتعاطــن بالشــأن  ــة آمن خــالل تأمــن أفضــل بيئ

ــة الشــرقية.  ــاء واملنطق ــة األحس ــاء محافظ ــة أنح ــي كاّف ف

ويضــّم املستشــفى كاّفــة مياديــن االختصاصــات الطبّيــة 

كمــا يحــرص كّل احلــرص علــى تأمــن أفضــل اخلدمــات 

للمرضــى وعلــى إيالئهــم االهتمــام واملــوّدة، ناهيــك عــن أهــّم 

ــم. ــا له ــي نقّدمه ــة الت ــات العصري ــات والتقني العالج

خــالل العــام 2016، مت حتقيــق حتّديــان أساســّيان مرتبطــان 

بجــودة خدماتنــا املقدمــة وســالمة مرضانــا:

فــي 10 نوفمبــر2016، وللمــّرة الثالثــة علــى التوالــي خالل 

ثــالث ســنوات، حصــل مستشــفانا علــى شــهادة االعتمــاد 

الدوليــة جلــودة املنشــآت الصحيــة األمريكيــة الصــادرة عــن 

اللجنــة املشــتركة الدوليــة العتمــاد جــودة املنشــآت الصحيــة 

ــى  ــدة ف ــى والرائ ــة االول ــة العاملي ــد اجله ــى تع JCI ( ) والت
اعتمــاد مؤسســات الرعايــة الصحيــة وســالمة املرضــى. 

فــي 24 نوفمبــر2016، قامــت جلنــة االعتمــاد التابعــة 

ــح شــهادة  ــة األمريكيــة لعلــوم األمــراض )CAP( مبن للكلّي

االعتمــاد ملستشــفانا بنــاًء علــى نتائــج التفتيــش امليدانــي 

االعتمــاد  برنامــج  مــن  اللجنــة كجــزء  بــه  قامــت  الــذي 

ــة.  وقــد أصبــح مستشــفى األحســاء واحــًدا  اخلــاّص بالكلّي

مــن املنشــآت الصحيــة املعتَمــدة مــن الكلّيــة األمريكيــة 

ـراض التــي يفــوق عددهــا الـــ 7700 منشــأة  ـوم األـم لعـل

ــم. ــول العال ح

أمــا فــي شــهر مايــو 2017, ســيخضع املستشــفى لعمليــة 

مســح لتقييــم جــودة خدماتــه مــن قبــل املركــز الســعودي 

هــو  ، والــذي   )CBAHI( الصحيــة  املنشــآت  العتمــاد 

اجلهــة الرســمية املخولــة منــح شــهادات االعتمــاد جلميــع 

منشــآت الرعايــة الصحيــة العاملــة فــي القطاعــن العــام 

واخلــاص باململكــة العربيــة الســعودية. 

إدارة  مجلــس  إللتــزام  نتيجــًة  اإلجنــازات  هــذه  وتأتــي 

املستشــفى وطاقمــه اإلداري وموّظفيــه ومواظبتهــم املســتمّرة 

علــى حتســن جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة واحلفــاظ على 

ســالمة املرضــى، وذلــك عبــر تأمــن جــوٍّ ســليٍم وآمــٍن للعمــل 

ــا.  ــى مســتوى عــاٍل مــن األداء فــي مجالن ــة إل باإلضاف

ـوا  أتوجــه إلــى أبنــاء مجتمعنــا األعــزاء ألقــول لكــم كوـن

علــى أمّت ثقــٍة بــأّن ســعينا دائــٌم لتأمــن أْجــَود خدمــات 

ــًة  ــًة مطَلق ــن يشــّكلون أولوي ــا الذي ــة ملرضان ــة الصحي الرعاي

ـراد مــن عائلتنــا. لدينــا حّتــى يشــعروا بأّنهــم أـف

أمتّنى لكم دوام الصّحة وسنواٍت من العمل املثمر،

وثابتون نبقى في اإلرتقاء نحو اإلمتياز،

مع فائق احترامي وتقديري...

د. ماهر جمال الدين

املدير التنفيذي  



The hospital houses all the specialty branches and ensures that our 
patients receive the friendliest and most attentive service and will be 
among the first to benefit from cutting edge treatments and technology.  
    Page Content

During 2016, we have achieved top and major 2 Challenges in relation to 
providing quality of care and patient safety:

On November 10th, 2016, and for the third time in a row in three years, the 
hospital has earned the Re-certification of the Joint Commission hospital 
accreditation program granted by the Joint Commission International (JCI), 
who stands alone as a consistent beacon for patient Safety and Quality 
Improvement in the global community and recognized as the world’s 
pioneer in the Field of Health Facilities accreditation.

On November 24th, 2016, the accreditation committee of the College of 
American Pathologists (CAP), has awarded accreditation to Al Ahsa hospital 
laboratory based on results of an on-site inspection as part of the CAP’s 
Accreditation Program. Our hospital become as one of more than 7,700 
CAP-accredited facilities worldwide.

In May 2017, the hospital will undergo a survey by the Saudi Central Board 
for Accreditation of Healthcare Institutions (CBAHI), which is the official 
agency authorized to grant accreditation certificates to all governmental 
and private healthcare facilities operating in Saudi Arabia.

These achievements came as a result 
of the commitment of the Board of 
Directors, hospital management and its 
entire staff to the process of continuous 
quality improvement and patient 
safety through maintaining a secure 
work environment and high level of 
performance.

Our community can be assured of 
our commitment to provide superior 
healthcare services where our patients 
come first and feel cared for like family-
as one of our own.

Best wishes for healthy and productive 
years to come.

In the steadfast pursuit of excellence, I 
remain,

Sincerely yours,
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For six years, it has been my honor and privilege to serve as executive 
director of Al Ahsa Hospital-AAH.

During a time of unprecedented and unsettling transformation in the 
healthcare industry and its funding resources, we continue to navigate 
through almost constant change and challenge.

The implementation of our strategic plan is paying off in terms of 
increasing revenue opportunities and changing the way we manage 
ever increasing costs so that we can do more with less reliance on 
constricted financial resources and still grow in ways that are important 
for our community.

As in past years, we frame our goals and priorities around the “4 Ps” 
inherent to our mission:  our patients, our providers, our people and 
our purpose. Setting and achieving goals in each of these areas furthers 
our top priority of delivering safe, effective and high quality healthcare 
services to our community, And aiming at our patient as a strategic 
objective.

Since 2002, Al Ahsa Hospital has been committed to serving patients 
and their families, playing a major role in the community and creating 
the best possible environment for our stakeholders across Al Ahsa 
province and the eastern region.  

Al Ahsa hospital 
a story of success 
and excellence in 
healthcare.
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د. فـــــــــــــادي عـــــــــــــــون 
 املدير الطـــــــــــــــبي

ــاد للمــرة  ــهادة اإلعتم ــى ش ــي احلصــول عل ــت مستشــفى األحســاء أن النجــاح ف اليــوم ومــرة أخــرى أثبت

 JOINT COMMISSION الثالثــة مــن أهــم املؤسســات األميريكيــة إلعتمــاد املنشــات الصحيــة

ــدؤوب للفريــق  ــة مــن العمــل ال ــل نتيجــة ملســيرة طويل ــه ب ــًا بحــد ذات INTERNATIONAL  ليــس هدف
ــد  ــتاذ عب ــس اإلدارة األس ــس مجل ــن رئي ــات م ــي املستشــفى بتوجيه ــن ف ــة العامل ــي وكاف اإلداري والطب

احملســن العثمــان مــن أجــل تقــدمي خدمــات رعايــة صحيــة ذات جــودة عاليــة مبنيــة علــى أحــدث الدراســات 

العلميــة. أن املســتفيدين مــن خدماتنــا مــن مواطنــن ومقيمــن هــم محــور عملنــا وفــي صلــب الرؤيــة 

ــا تأسســت مستشــفى األحســاء. ــن أجله ــي م والرســالة الت

ــن  ــة م ــي حال ــة ه ــة للصح ــة العاملي ــف املنظم ــل وحســب تعري ــط، ب ــاب املــرض فق ــة ليســت غي إن الصح

املعافــاة الكاملــة بدنيــًا، عقليــًا، اجتماعيــًا ، نفســيًا وروحيــًا وليــس فقــط إنعــدام املــرض أو العجــز لذلــك 

وانطالقــًا مــن هــذا التعريــف يقــوم الفريــق العامــل فــي مستشــفانا بتقــدمي برامــج طبيــة و صحيــة متعــددة 

للمســتفيدين باإلضافــة إلــى املشــاركة الفعالــة عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي والتــي تهــدف إلــى تعزيــز 

صحــة املجتمــع ككل.
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ـوم فــي اململكــة العربيــة الســعودية وانطالقــًا مــن  الـي

رؤيــة 2030، ورشــة عمــل حقيقيــة تهــدف إلــى تعزيــز 

وتطويــر القطــاع الصحــي و خدمــات الرعايــة الصحيــة.

لقــد أخذنــا علــى عاتقنــا أن نكــون جــزء مــن هــذه الرؤيــة 

ــة التــي نعتمــد عليهــا فــي  ــا منهــا البوصل حيــث جعلن

الصحيــة  اخلدمــات  تقــدمي  فــي  املســتقبلي  مســارنا 

ملجتمعنــا.

ــى  ــدف ال ــتراتيجية ته ــة إس ــد وضــع املستشــفى خط لق

تطويــر وتعزيــز اخلدمــات وذلــك إســتجابًة لتطلعــات 

مجلــس اإلدارة وملواكبــة اإلحتياجــات الصحيــة املتزايــدة 

ــتراتيجية  ــذه االس ــن ه ــن واملســتفيدين. تتضم للمواطن

املــدى، نذكــر منهــا علــى  أهدافــا متوســطة وطويلــة 

ســبيل املثــال ال احلصــر توســعة قســم الطــوارىء ممــا 

يزيــد القــدرة اإلســتيعابية لهــذا القســم ويقلــص مــدة 

اإلنتظــار، ويســمح بتأمــن خدمــة الطــوارىء لعــدد أكبــر 

من املســتفيدين . كما ومت إنشــاء قســم جديد للقســطرة 

القلبيــة وجتهيــزه بأحــدث املعــدات ممــا يســاعد علــى 

إنقــاذ العديــد مــن حــاالت مرضــى القلــب وجتهيــز قســم 

األشــعة باحــدث أجهــزة تصويرالثــدي والــذي يســاعد 

الفريــق الطبــي علــى حتديــد أورام الثــدي بدقــة عاليــة. 

أمــا قســم النســاء والــوالدة، فقــد مت اســتحداث عيــادات 

إضافيــة و توظيــف طبيبــات مــن ذوي الكفــاءات العالية 

اليوميــة  اإلســتيعابية  القــدرة  فــي زيــادة  ســاهم  ممــا 

ــز نوعيــة اخلدمــات املقدمــة  ــادات اخلارجيــة وتعزي للعي

فــي هــذا القســم.

أمــا بالنســبة للتعهــدات املرتبطــة بتعزيــز صحــة املجتمــع 

فقــد   ،)Community health promotion(

اتخــاذ  علــى  أهلنــا  مســاعدة  عاتقنــا  علــى  أخذنــا 

اختيــارات واعيــة بشــأن صحتهــم وإعطائهــم الفرصــة 

لرفــع مســتوى الثقافــة الصحيــة، ومشــاركتهم فــي أخــذ 

القــرارات التــي تتعلــق بهــا مــن خــالل برامــج التثقيــف 

وبرامــج  الصحيــة  بالفعاليــات  واملشــاركة  الصحــي 

الصحــة املدرســية.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا نطلــب مــن اللــه عــز وجــل ان يوفقنــا 

فــي مســيرتنا مــن أجــل خدمــة أبنــاء منطقتنــا واملشــاركة 

فــي بنــاء مجتمــع صحــي وســليم.
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يعتبــر اســتمرار جنــاح مستشــفى األحســاء فــي حصــد شــهادة 

االعتمــاد الدوليــة األمريكيــة الصــادرة عــن اللجنــة املشــتركة 

ــك  ــة )JCI( وكذل ــاد جــودة املنشــآت الصحي ــة العتم الدولي

ـوم  شــهادة االعتمــاد الدوليــة مــن الكليــة األمريكيــة لعـل

األمــراض )CAP(، وغيرهــا مــن شــهادات االعتمــاد واجلــودة 

والضمــان املرموقــة باإلضافــة إلــى تطبيــق أرفــع وأفضــل 

مبــادرات وبرامــج ومشــاريع التعــاون والشــراكة املجتمعيــة 

ــالة  ــو رس ــة، ه ــة املتنوع ــي مجــاالت املســؤولية االجتماعي ف

ملــدى التطــور والتجويــد والرقــي واملوثوقيــة التــي وصــل إليهــا 

مستشــفى األحســاء.

هشام بـــــــــــــودي
مدير العالقات العامة

مستشفى 
األحساء... 

رســـــالة جنــــاح
ومســـيرة متـــّيز
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بــذل هــذه اجلهــود املتواصلــة وتطبيــق هــذه احلــزم  إن 

التــي  النشــاطات واملبــادرات والبرامــج  مــن  املتطــورة 

مــع  املستشــفى وتنســجم  ورســالة  رؤيــة  مــع  تتوافــق 

اســتراتيجيتها فــي جانــب املســؤولية االجتماعيــة والتــي 

تقــوم علــى أربعــة محــاور رئيســة هــي: املســؤولية نحــو 

ــة. ــم عمــل املستشــفى، واملرضــى، واملجتمــع والبيئ طاق

ـوم بهــذا الــدور وتلــك  وفــي هــذا اإلطــار، نفخــر الـي

مجتمعنــا، ونعــد  فــي  بهــا  نضطلــع  التــي  الرســالة، 

واملنطقــة  األحســاء  فــي  وأهلنــا  وعمالءنــا  أنفســنا 

الشــرقية واململكــة، ان نواصــل رســالتنا ودورنــا فــي هــذا 

اجلانــب، وأن نعمــل بهمــة وجــد واخــالص علــى ترســيخ 

ــف  ــاه مختل ــة جت ــؤولية االجتماعي ــات املس ــم وتطبيق قي

شــرائح املجتمــع، مــن خــالل مبــادرات وفعاليــات وأعمــال 

الصحيــة واالجتماعيــة واألنشــطة  الرعايــة  وخدمــات 

التطوعيــة، ونشــر التوعيــة والتثقيــف الصحــي ومــد 

وذوي  الســن  وكبــار  واألطفــال  للمرضــى  العــون  يــد 

اخلاصــة. االحتياجــات 

اهميــة  مــدى  ـرًا  كثـي يقــدر  االحســاء  مستشــفى  إن 

مســؤوليته امــام املجتمــع، حيــث يأخــذ علــى عاتقــه 

تكريــس ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة منــذ تأسيســه 

املجتمــع  خدمــة  الــى  الهادفــة  أولوياتــه  أهــم  كأحــد 

ــادرات واملشــاريع  ــن املب ــد م ــا العدي ــه، مطلًق ــكل فئات ب

والبرامــج املهمــة التــي شــملت مجــاالت متنوعــة فــي 

الكــوادر  التدريــب، دعــم  التوظيــف،  حقــل الصحــة، 

الوطنيــة، برامــج الرعايــة والدعــم االجتماعــي، باإلضافــة 

الــى املبــادرات الرياضيــة واالنشــطة البيئيــة.

اخلاصــة  األداء  معاييــر  علــى  وحرًصــا  ـوم،  والـي

باالســتدامة، واحلوكمــة، وتطويــر بيئــة العمــل، واحملافظة 

علــى البيئــة، وتنميــة املجتمــع، والتعــاون مــع املنظمــات 

غيــر احلكوميــة، ورعايــة املبــادرات التطوعيــة فــي مجــال 

التوعيــة الصحيــة، واالســتخدام األمثــل للمــوارد وكذلــك 

تطويــًرا للمفاهيــم املبتكــرة فــي مجــاالت تقــدمي خدمــات 

ــات اســتثنائية،  ــاذج وخدم ــر من ــة وتطوي ــة الصحي الرعاي

نطمئــن مــن قلوبنــا بــأن رعايتنــا وعنايتنــا بعمالئنــا تنبــع 

مــن القلــب، وبأننــا نســير فــي االجتــاه الصحيــح خلدمــة 

ــا. وتنميــة مجتمعن
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مت تأســيس مستشــفى األحســاء فــي العــام 2002 بجهــود شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة  وذلــك بهــدف خدمــة أبنــاء 

املجتمــع عبــر تقــدمي رعايــة صحيــة ذات جــودة عاليــة وبتكلفــة مقبولــة. 

إن مستشــفى األحســاء هــو مستشــفى خــاص ذات تصميــم متطــور ذو قــدرة علــى التوســع املســتقبلي مــع األخــذ باالعتبــار 

اجتاهــات الرعايــة الصحيــة فــي املنطقــة وزيــادة الطلــب علــى اخلدمــات ذات اجلــودة العاليــة .

إن مبنــى املستشــفى مؤلــف مــن ســت طوابــق ودور ســفلي ذات قــدرة اســتيعابية لـــ 200 ســرير. كمــا صمــم املستشــفى 

ليحتــوي علــى جميــع األقســام الطبيــة والتخصصــات وأجهــزة التشــخيص املتطــورة، وميتــد علــى مســاحة 50 ألــف متــر 

مربــع وكذلــك يحتــوي علــى مســاكن لألطبــاء واملمرضــات ومصلــى وأبنيــة خدماتيــة أخــرى.

ــة املشــتركة  ــة الدولي ــة الصــادرة عــن اللجن ــة جلــودة املنشــآت الصحي ــاد الدولي ــى شــهادة االعتم املستشــفى حاصــل عل

العتمــاد جــودة املنشــآت الصحيــة  )J.C.I( للمــرة الثالثــة ممــا مينحــه ميــزة تنافســية عاليــة و يعــزز االحتــاد والتحالــف 

مــع املجتمــع ويؤمــن لــه تقديــر عــال مــن قبــل جميــع املتعاطــن بالشــأن الصحــي .

نســعى جاهديــن لتنظيــم وتعزيــز تطورنــا الدائــم، وتنميــة التعليــم والتعلــم املســتمر للكــوادر الطبيــة والطبيــة املســاعدة 

واإلداريــة وكذلــك التحســن املســتمر جلــودة الرعايــة الصحيــة وســالمة املريــض وإدارة املخاطــر.

مستشــفى األحســاء ملتــزم بالتطويــر املتواصــل جلــودة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل توفيــر أرقــى 

ــر إعتمــاد املعاييــر الوطنيــة  والعامليــة وتوظيــف  اخلدمــات الطبيــة الوقائيــة والعالجيــة للمرضــى عب

ــة. ــة آمن ــي بيئ ــك ف ــل و ذل ــا مبراح ــا وجتاوزه ــات عمالؤن ــة توقع ــدف تلبي ــارات به ذوى امله

أن نكــون اخليــار املفضــل للمرضــى والزمــالء وجميــع مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي املنطقــة 

الشــرقية.

رسالتنا

رؤيتنا

تقـــــريـــر
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عندما تنبثق
الرعاية من القلب

لــكل عمــل معطيــات وســبل حتقيــق وثمــار جتنــى، وإنســان هــذه 

األرض هــو أســمي املعطيــات وأكرمهــا وصحتــه وعافيتــه أســاس 

منائــه وتقدمــه وازدهــاره وســبيلنا إلــى ذلــك أن نقــدم خدمــات صحيــة 

ــاء الوطــن.  ــي بن ــادرا وفاعــال ف متميــزة ليكــون انســانا ســليما ق
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فــي الوقــت الــذي حرصــت فيــه شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة علــى توفيــر أحــدث التجهيــزات واملعــدات 

الطبيــة املتقدمــة والتــي تعتبــر جــزءا رئيســيا فــي ســبيل تقــدمي عنايــة ورعايــة طبيــة ممتــازة، إال أن الدقــة فــي 

اختيــار وانتقــاء الكــوادر الطبيــة املؤهلــة مــن أخصائيــن واستشــارين لهــو أولــى األولويــات فــي برامــج وأهــداف 

املستشــفى. 

ــق  ــاء واملناط ــي األحس ــة املســتوى ألهال ــة وعالي ــة متكامل ــات صحي ــدمي خدم ــي تق ــداف ف ــك االه ــل تل تتمث

ــدث التجهيــزات  ــر أح ــالل توفي ــن خ ــة م ــات الطبي ــر اخلدم ــي تطوي ــة واملســاهمة ف ــف معقول ــاورة بتكالي املج

الطبيــة وأكفــأ الكــوادر املؤهلــة واالســهام فــي نشــر الوعــي الصحــي وعمــل الدراســات االكلينيكيــة وامليدانيــة 

ــة. ــب الكــوادر الوطني ــف وتدري ــة وتوظي باملنطق

تقـــــريـــر
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يقــع املستشــفى فــي موقــع اســتراتيجي فــي منتصــف املنطقــة الواقعــة بــن مدينتــي 

الهفــوف واملبــرز ويتفــرد بســهولة الوصــول اليــه مــن القــرى املجــاورة والطــرق الســريعة. 

أمــا التصميــم فاملستشــفى صمــم وفــق أحــدث املعاييــر الهندســية والفنيــة والطبيــة 

مــن خــالل مكاتــب هندســية استشــارية محليــة وأجنبيــة باإلضافــة إلــى رصيــد مــن 

ــم املستشــفى  ــي تصمي ــا روعــي ف ــه الشــركاء. كم ــع ب ــذي يتمت ــر ال اخلبــرات الكبي

األخــذ بأفضــل الوســائل التــي تكفــل تكامــل االقســام املختلفــة وترابطهــا ببعضهــا 

البعــض اآلخــر، إضافــة إلــى سالســة احلركــة والتنقــل الرأســي واالفقــي ممــا ينعكــس 

علــى اعطــاء مرونــة اكثــر مــع االهتمــام بعامــل ان يتــم الوصــول الــى اخلدمــات 

الرئيســية فــي وقــت قصيــر ممــا يحســن مــن وظيفــة املستشــفى ككيــان حيــوي مترابــط 

بشــكل تشــغيلي شــبكي وبالتالــي ينعكــس كل ذلــك فــي رفــع كفــاءة املنشــأة لتقــدمي 

خدماتهــا بشــكل أفضــل ومــن دون اإلخــالل باملعاييــر الصحيــة والطبيــة والفنيــة 

الالزمــة فــي املنشــآت الصحيــة كل ذلــك متــت صياغتــه ضمــن إطــار معمــاري 

يعكــس األســلوب احمللــي احلديــث جامعــا بــن االصالــة والتحديــث مــع توافــق تــام 

مــع االعتبــارات االجتماعيــة والنفســية وإضفــاء الشــعور بالتناســق والبســاطة لــدى 

ــة للطبيعــة مــن  ــر واملراجــع املريــض وذلــك مــن خــالل تأمــن اإلمــدادات البصري الزائ

خــالل الفراغــات الداخليــة واإلنــارة الطبيعيــة وكذلــك النوافيــر واألشــجار واملســاحات 

اخلضــراء.

الموقع والتصميم
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ــي  ــا ويتســع لـــ 200 ســرير ف ــى اختالفه ــة عل ــع التخصصــات الطبي مستشــفى األحســاء يضــم جمي

ــى املستشــفى فيتكــون  ــى 270 ســريرا فــي املســتقبل أمــا عــن مبن ــل للتوســع إل ــى وقاب ــة االول املرحل

مــن ثــالث كتــل رئيســية.

مبنــى اإلدارة وأقســام التنــومي ومبنــى العيــادات اخلارجيــة وغــرف العمليــات والعنايــة املركــزة وأجنحــة 

الــوالدة وترتبــط جميعهــا مــن خــالل دور القبــو الــدور االرضــي ثــم يســتمر الترابــط األفقــي بــن املبنــى 

الرئيســي ومبنــى العيــادات اخلارجيــة فــي الــدور األول ثــم يســتمر املبنــى الرســمي عموديــا أربعــة أدوار 

أخــرى تضــم أقســام وأجنحــة التنــومي وتتميــز مبرونــة احلركــة واالنتقــال مــن العناصــر املهمــة فــي تصميــم 

املستشــفيات ولــذا فقــد أعطــي هــذا اجلانــب أهميــة قصــوى، وهــذا مــا ســيالحظه كل داخــل إلــى 

املستشــفى مــن خــالل املدخــل الرئيســي والــذي يؤمــن انســيابية مريحــة للمراجعــن واملرضــى والزائريــن مبــا 

يســتوعب كثافــة املرضــى منهــم بحيــث يتــم ايصالهــم إلــى األقســام املختلفــة باملستشــفى بيســر وســهولة 

وبأســرع وقــت ممكــن. 

مــن البهــو ينتقــل املريــض إلــى مختلــف األقســام الواقعــة بالــدور االرضــي حيــث تتــوزع أقســام األشــعة 

ـوالدة وقاعــات  ـرات واالســعاف والعــالج الطبيعــي ومــن ثــم العيــادات اخلارجيــة وأقســام اـل واملختـب

ــا وآخــر  ــة ألعــاب لألطفــال ومصلــى ومحــل هداي العمليــات، كمــا يحتــوي البهــو الرئيســي علــى صال

للزهــور، وكذلــك مكتبــة وقاعــة للمحاضــرات، أمــا عــن املداخــل واالســتقبال فيوجــد باملستشــفى اربعــة 

مداخــل املدخــل الرئيســي ومدخــل الطــوارئ ومدخــل العيــادات اخلارجيــة ومدخــل اخلدمــات وقــد وزعــت 

بشــكل يكفــل التقليــل مــن تداخــل الزائريــن واملراجعــن واملرضــى وكذلــك فصــل اخلدمات والطاقــم الطبي 

والفنــي عــن املداخــل األخــرى مبــا يهيــئ فعاليــة ودقــة أقصــر لبلــوغ االقســام املطلوبــة حســب احلاجــة.

الطاقة االستيعابية
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ــفى  ــة باملستشــــ ــام الطبي ــا األقســــــ أم

وهــي؛  فــروع  ثالثــة  إلــى  فتنقســم 

األقســام الطبيــة التخصصيــة واألقســام 

ــات املســاندة. ــة املســاعدة واخلدم الطبي

تقـــــريـــر



ــة بحيــث يجــد  ــة احلديث ــع التخصصــات الطبي يضــم املستشــفى جمي

املراجــع أو املريــض كل مــا يحتــاج إليــه مــن خدمــات طبيــة متنوعــة 

أو  خارجيــة  فحــوص  إجــراء  إلــى  احلاجــة  دون  ســقف واحــد  حتــت 

ــادات  ــت املستشــفى عي ــد هيئ ــة أخــرى وق ــز طبي ــي مراك ــل ف التحلي

تخصصيــة يقــوم بالعمــل بهــا استشــاريون واختصاصيــون فــي )14( 

تخصصــا مختلفــا:

طــب النســاء والــوالدة، طــب األطفــال، األمــراض الصدريــة والتنفســية، 

أمــراض القلــب وضغــط الــدم، األمــراض اجللديــة والتناســلية، اجلراحــة 

التنفســية،  ـراض  األـم العيــون،  األنــف واألذن واحلنجــرة،  العامــة، 

األمــراض العصبيــة، العظــام واملفاصــل، عيــادات املســالك البوليــة.. 

ــة  ــل جراح ــة مث ــر دق ــذه التخصصــات األكث ــن ه ــرع ع ــن يتف ــي ح ف

املــخ واألعصــاب وجراحــة األســنان وأمــراض الروماتيــزم وآالم الظهــر، 

أمــراض الســكري والغــدد الصمــاء، عيــادة عــالج العقــم، باإلضافــة 

إلــى االقســام التاليــة:

األقسام 
الطبية 

التخصصية

قسم التجميل

يقــدم قســم التجميــل ومكافحــة مظاهــر تقــدم العمر مبستشــفى 

ــن اإلجــراءات  ــوع ب ــة تتن ــة جتميلي ــات عالجي ــاء خدم األحس

الالجراحيــة والعمليــات اجلراحيــة التجميليــة مبعاييــر عاليــة.

  .يعمــل بالقســم فريــق متريضــي نســائي متخصــص، أخصائيــو 

تخديــر، جراحــو جتميــل يعملــون بحرفيــة للحفــاظ على الصحة 

واجلمال.ويوفــر القســم أحــدث األجهــزة الطبية اجلراحيــة وأجهزة 

الليــزر وينفــرد بتقــدمي جهــاز )فوتونــا( الوحيــد باملنطقة 

يقــدم القســم خدمــات عــالج أو إزالــة غــزارة الشــعر غيــر 

ــات  ــزر، تقني ــزر، التقشــير الســطحي باللي ــه باللي املرغــوب ب

احلقــن بالبوتكــس، والعديــد مــن العمليــات التجميليــة االخري
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قسم غرف العمليات

يضــم املستشــفى أربــع غــرف عمليــات 

ــات  ــدث التقني ــل بأح مجهــزة بالكام

والعالجيــة  التشــخيصية  املتطــورة 

واجلراحيــة وأجهــزة الرقابــة واملتابعــة 

والتنفــس واألشــعة وكل غرفــة مــزودة 

امللحقــات  وجميــع  تخديــر  بقســم 

الالزمــة لغــرف العمليــات واألشــعة 

عمليــات  غرفتــي  إلــى  إضافــة 

صغــرى.

أقسام العناية المركزة

يوجــد ثالثــة اقســام بالعنايــة املركــزة: 

قســم العنايــة املركــزة ألمــراض القلــب، 

ـراض  ألـم املركــزة  العنايــة  قســم 

العنايــة  قســم  واجلراحــة،  الباطنيــة 

ـوالدة. اـل حديثــي  لألطفــال  املركــزة 

أحــدث  الثالثــة  باألقســام  ويوجــد 

ــة والتشــخيص  أجهــزة العــالج واملراقب

والصدمــات  اإلفاقــة  وأجهــزة 

الكهربائيــة باإلضافــة الــى تخصيــص 

إلــى  حتتــاج  التــي  للحــاالت  أســرة 

عــزل.

قسم الوالدة

ــة  ــة متقدم ــزود بأجهــزة طبي ــث متكامــل وم زود املستشــفى بقســم والدة حدي

وبالقســم ســبع غــرف توليــد وغرفــة عمليــات صغــرى للتعامــل مــع احلــاالت 

املتعســرة.

قسم الحضانة:

زود املستشــفى باثنــن وعشــرين حضانــة أطفــال فيمــا فــي ذلــك حــاالت العــزل 

والقســم مجهــز بالكامــل وبــه أنظمــة تعقيــم ومراقبــة.

تقـــــريـــر
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تعــد هــذه األقســام جــزءا مكمــال وضروريــا للوصــول إلــى 

التشــخيص الدقيــق لــكل حالــة مــن خــالل فحوصــات 

ــى تســهيل  ــة مســتمرة تــؤدي إل ــد ومراقب ــارات جه واختب

وصــف العــالج الصحيــح فــي وقــت قياســي ممــا يوفــر وقــت 

ــي:  ــا يل ــى م ــذه األقســام تشــتمل عل ــض وه ــاء املري وعن

قســم االشــعة ويحتــوي علــى عــدد مــن أحــدث األجهــزة:

وحــدة التصويــر املقطعــي بالكمبيوتــر tc-scan - أجهزة 

ــة Ultrsacund وحــدة  ــوق الصوتي ــر باملوجــات ف تصوي

اجهــزة   -  fluoroscopy الفلوديــن  بأشــعة  تصويــر 

تصويــر أشــعة بينيــة )ثــــــابتة، متحركــة( X-Ya- جهــاز 

 -  mammograpy اشــعة

األقسام 
الطبية 

المساعدة
.Panorama - MRI
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قسم جراحة اليوم الواحد

يقــوم بإجــراء عمليــات اليــوم الواحــد 

دون أن يضطــر املريــض إلــى الدخــول 

تكــن  لــم  إذا  ـومي  التـن أقســام  إلــى 

احلالــة تتطلــب ذلــك ممــا يلبــي حاجــة 

بعــض املرضــى الذيــن يتعــذر عليهــم 

ــة. ــدة طويل ــي املستشــفى مل ــاء ف البق

المختبر

يضــم آخــر مــا توصــل إليــه العلــم 

لتحليــل  تقنيــات  مــن  احلديــث 

ورصــد  العينــات  وزراعــة ومراقبــة 

ــم  ــن ويت ــة وســرعة فائق ــج بدق النتائ

للــدم  الفحــوص  إجــراء  بداخلــه 

والســموم والفيروســات والبكتيريــا 

وغيرهــا مــن الفحوصــات الكيمائيــة 

احليويــة  والكيميــاء  واحليويــة 

الــخ واجلرثوميــة.. 

قسم الكلية الصناعية  

)غسل الكلى(

ويضم خمس وحدات متقدمة لتنقية دم مرضى الفشل الكلوي.

قسم تفتيت الحصوات

وذلــك عــن طريــق وحــدة تفتيــت احلصــوات باملوجــات الصوتيــة لتخليــص املريــض مــن 

احلصــوات دون الــم وجراحــة، يتماثــل ســريعا للشــفاء بــإذن اللــه.

تقـــــريـــر
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قسم العالج الطبيعي

ــل املرضــى باملوجــات  ــه عــالج وتأهي ــم في يت

والكهربائــي  احلــراري  والعــالج  الصوتيــة 

ــوق البنفســجية،  واألشــعة حتــت احلمــراء وف

إضافــة إلــى عــالج الشــلل وعــالج النطــق 

املفاصــل والظهــر وحــاالت  والســمع وآالم 

وغيرهــا. الروماتيــزم 

قسم بنك الدم

متكاملــة  بتجهيــزات  مــزود  وهــو 

لتوفيــر احتياجــات املستشــفى مــن 

ولتزويــد  الطارئــة  للحــاالت  الــدم 

عنــد  املجــاورة  املستشــفيات 

الضــرورة.

الصيدلية

صيدليتــان  باملستشــفى  توجــد 

أحدهمــا رئيســية وتخــدم املرضــى 

فرعيــة  واألخــرى  باملستشــفى 

العيــادات  مراجعــي  وتخــدم 

واإلســعاف. اخلارجيــة 

قسم المناظير

لتنظيــر  األجهــزة  أحــدث  وبــه 

ــي والتنفســي  ــاز الهضم أجــزاء اجله

لألغــراض التشــخيصية والعالجيــة.
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قسم رعاية المسنين

ــة الطبيــة والصحيــة اخلاصــة  ويعتنــي بتقــدمي الرعاي

للمســنن بحســب حاجاتهــم اخلاصــة واملرضيــة.

قسم اإلسعاف والطوارئ:

وهــو مجهــز بتجهيــزات حديثــة مختلفــة للتعامــل مــع 

احلــاالت الطارئــة وبهــا أشــعة ســينية متنقلــة وأجهــزة 

إفاقــة وتخطيــط دمــاغ ونحوهــا.

وهــذه االقســام تغنــي املستشــفى كمنشــأة مســتقلة 

مــن االرتبــاط بخدمــات خارجيــة وتوفــر االعمــال 

بالســرعة املطلوبــة لــذا فيتحتــم تواجــد هــذه اخلدمات 

بســرعة وجــودة  مهامــه  بــأداء  املستشــفى  ـوم  ليـق

ــي: قســم  ــي التال ــك االقســام ف ــة. وتتمثــل تل عالي

ــة واملطبــخ املركــزي، قســم التعقيــم املركــزي،  التغذي

قســم املغســلة املركزيــة، قســم احلاســب اآللــي ومركــز 

ــة، قســم الهندســة  ــات الطبي املعلومــات، قســم امللف

الطبيــة، اقســام الصيانــة العامــة، قســم النظافــة 

العامــة، قســم تنقيــة امليــاه وعالجهــا. قســم محطــة 

ــة والطــوارئ(. ــة )الدائم ــد الطاق تولي

الخدمات 
المساندة

تقـــــريـــر
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على هامش حضوره منتدى األحساء لالستثمار

نائب وزيــر الصحــة
يــزور مستشـــفـى األحســــاء 

ويشيد بمستوى الخدمات الصحية
وبرنامج مكافحة  وعالج »كورونا«
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ــع مبســتوى  ــد الضويل ــة حم ــر الصح ــب وزي ــاد نائ أش

ــأن  ــاء، واطم ــي مستشــفى األحس ــة ف ــة الطبي الرعاي

ــة للمرضــى، وخصوصــا  ــى جــودة اخلدمــات املقدم عل

»كورونــا«  لفيــروس  والعــالج  الوقايــة  اجــراءات 

مشــيرا إلــى جنــاح املستشــفى فــي تطبيــق أفضــل 

ــه  ــك خــالل زيارت ــة املعتمــدة. جــاء ذل ــر الطبي املعايي

مستشــفى األحســاء علــى هامــش حضــوره افتتــاح 

ــنه  ــذي دش ــتثمار 2016 وال ــاء لالس ــدى األحس منت

صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف 

ــوزراء  أميــر املنطقــة الشــرقية، بحضــور عــدد مــن ال

ــار املســتثمرين ورجــال األعمــال فــي  واملســؤولن وكب

اململكــة.

مقــر  وصولــه  لــدى  معاليــه  اســتقبال  فــي  وكان 

مستشــفى األحســاء العضو املنتدب لشــركة األحســاء 

العثمــان  عبداحملســن  االســتاذ  الطبيــة  للخدمــات 

التنفيــذي  املديــر  الديــن  جمــال  ماهــر  والدكتــور 

ملستشــفى األحســاء، فيمــا رافــق نائــب وزيــر الصحــة 

خــالل زيارتــه للمستشــفى، ســعادة مدير عام الشــؤون 

الصحيــة باملنطقــة الشــرقية الدكتــور صالــح بــن علــي 

الســلوك ومديــر الشــؤون الصحيــة مبحافظــة األحســاء 

املكلــف األســتاذ عبــد احلميــد بــن عبــد اللــه العميــر 

ومســاعديه، ومت خــالل هــذه اجلولــة االطــالع علــى 

ــأن  ــى باملرضــى واطم ــث التق أقســام املستشــفى، حي

ــم .  ــة له ــات املقدم ــى ســير اخلدم عل

ــه قســم الطــوارئ  ــد معالي ــه تفق ــي مســتهل زيارت وف

التــي يتخذهــا املستشــفى ملنــع  وثمــن اإلجــراءات 

ــي.  ــم الطب ــال العــدوى ســواء للمرضــى أو الطاق انتق

كمــا قــدم معاليــه التهنئــة إلدارة املستشــفى مبناســبة 

جتديــد اعتمــاد اللجنــة األمريكيــة املشــتركة العتمــاد 

ــدا  ــي، مؤك ــى التوال ــة عل املستشــفيات للمــرة الثاني

إدارة  اتخذتهــا  التــي  ـرة  الكبـي اخلطــوات  علــى 

املستشــفى لتحســن مســتوى اخلدمــة الطبيــة املقدمة.

وتواصلــت جولــة معالــي نائــب الوزيــر داخــل أقســام 

مــن األقســام وحــرص  املستشــفى حيــث زار عــدد 

علــى زيــارة عــدد مــن املرضــى املنومــن. كمــا اســتمع 

معاليــه إلــى شــرٍح عــن خدمــات مستشــفى األحســاء 

والتوســعات احلديثــة مــن املدير التنفيذي للمستشــفى 

الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، ومــا يضّمــه مــن أجهــزٍة 

وتقنيــاٍت طبيــة حديثــة، ممــا جعلــه منوذجــا حديثــا 

األجهــزة  بأحــدث  واملجهــز  املنطقــة،  ملستشــفيات 

ــة. ــة الدقيق اجلراحي

مــن جانبــه ثمــن معالــي نائــب وزيــر الصحــة األســتاذ 

حمــد الضويلــع فــي ختــام جولتــه اجلهــود التــي يقــوم 

بهــا القائمــون علــى املستشــفى ومنســوبوها، وحثهــم 

علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود والعطــاء لتوفيــر الرعايــة 

الطبيــة للمســتفيدين مــن اخلدمــات املقدمــة لهــم مبــا 

ــم  ــى صحته ــاظ عل ــم واحلف ــي كســب رضاه يســهم ف

وســالمتهم وجتويــد اخلدمــات املقدمــة لهــم .

وتأتــي هــذه الزيــارة للوقــوف علــى اجلاهزيــة الدائمــة 

ملرافــق الــوزارة، واالطمئنــان علــى تناغــم وتكامــل 

مســتوى  علــى  تقدمهــا  التــي  الصحيــة  اخلدمــات 

إلــى  باإلضافــة  واخلــاص،  احلكومــي  القطاعــن 

ــوزارة فــي  االطــالع علــى ســير العمــل فــي مرافــق ال

والصعوبــات  املعوقــات  علــى  والتعــرف  احملافظــة 

للعمــل  املرافــق  هــذه  القائمــن علــى  تواجــه  التــي 

علــى حلهــا، وحرصــا ايضــا مــن قيــادات الــوزارة 

علــى االلتقــاء باملواطنــن والتعــرف علــى مقترحاتهــم 

اماكــن  فــي  الصحيــة  اخلدمــات  حيــال  ومطالبهــم 

وجودهــم لتطويــر االداء وجتويــد اخلدمــات الصحيــة 

املقدمــة لهــم.

زيــــــــارات



حصــل مستشــفى األحســاء فــي نوفمبــر 2016، وللمــرة الثالثــة علــى التوالــي خــالل 

ــة  ــة جلــودة املنشــآت الصحي ــاد الدولي ــى شــهادة االعتم ــة األخيــرة عل األعــوام الثالث

األمريكيــة الصــادرة عــن اللجنــة املشــتركة الدوليــة العتمــاد جــودة املنشــآت الصحيــة 

ــدة فــي اعتمــاد مؤسســات الرعايــة  JCI(( والتــي تعــد اجلهــة العامليــة االولــى والرائ
الصحيــة وســالمة املرضــى.

ــة والتــزام إدارة املستشــفى  ــى حــرص وعناي ــدًا عل ــاز املســتمر تأكي ــذا اإلجن ــاء ه وج

وجميــع العاملــن لديهــا بعمليــة التحســن والتحديــث املســتمر جلــودة اخلدمــات، مــن 

ــن. ــاءة مميزي ــة عمــل ومســتوى أداء وكف خــالل احتضــان بيئ

وبهــذه املناســبة، أكــد املديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور ماهــر جمــال الديــن أن 

ــورة للخطــط  ــر اجلهــود وبل ــج لتضاف ــو تتوي ــة ه ــذه الشــهادة الرفيع ــى ه احلصــول عل

ــا  ــا مزاي ــذه الشــهادة له ــا أن ه ــا املستشــفى، مبين ــي تتبناه ــة الت ــج التطويري والبرام

عديــدة تعــزز الثقــة العامــة باملستشــفى الــذي يقــدر اجلــودة وســالمة املرضــى ويحــرص 

علــى إشــراك املرضــى وعائالتهــم فــي عمليــة الرعايــة وتوفيــر بيئــة عمل آمنــة ومتميزة.

وأوضــح أن إرضــاء العمــالء واملراجعــن للمستشــفى يتطلــب تعزيز بناء الثقة وتأســيس 

ثقافــة مشــتركة تســعى للتميــز فــي كل مــا يتعلــق باجلــودة وســالمة املرضــى، وهــو مــا 

يدفعنــا للحصــول علــى مثــل هــذه الشــهادة العامليــة الرفيعــة التــي تؤكــد حرصنــا علــى 

مستشفى األحساء يحصل  على شـهادة االعتمـــاد 
الدولية جلودة املنشآت الصحية   JCI 

استمرار لمسيرة إنجازاتها النوعية
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اعتمادات دولية

االســتمرار فــي حتســن عمليــات ونتائــج الرعايــة الطبيــة اإلكلينيكيــة باإلضافــة إلــى 

تكريــس مبــدأ املنافســة اإليجابيــة وتكاملهــا لبلــوغ أرقــى مســتويات اجلــودة والتميــز 

ليســتفيد منهــا جميــع مراجعــي املنشــآت الصحيــة.

وأشــار الدكتــور جمــال الديــن إلــى أن حصــول املستشــفى علــى شــهادة االعتمــاد 

ــة العتمــاد جــودة املنشــآت  ــة املشــتركة الدولي ــة الصــادرة عــن اللجن ــة األمريكي الدولي

ــه وتوفيقــه نتيجــة للدعــم املتواصــل مــن قبــل  الصحيــة )JCI(، اتــى بعــد فضــل الل

ــن فــي  ــع العامل ــك جهــود جمي ــة وكذل مجلــس إدارة شــركة األحســاء للخدمــات الطبي

مختلــف األقســام معتبــرًا إياهــم الســبب احلقيقــي وراء كل إجنــاز يتحقــق للمستشــفى 

وذلــك اللتزامهــم بتطبيــق كافــة الشــروط واملعاييــر الطبيــة العامليــة خلدمــة املرضــى 

واملراجعــن.

وأبــان أن هــذا اإلجنــاز لــم يكــن ولــن يكــون الوحيــد فــي مســيرة مستشــفى األحســاء 

ــن  ــة واخلاصــة م ــة العام ــع واملؤسســات الطبي ــع املجتم ــدأ الشــراكة م ــج مب ــذي انته ال

ناحيــة، واالنفتــاح مــن ناحيــة أخــرى علــى املســتجدات فــي القطــاع الطبي مــن إمكانات 

وأفــكار وتقنيــات وبرامــج مبــا يكفــل ايجــاد مســاحة قابلــة دائمــا للتجــدد والتطويــر، 

ــى احلــرص علــى املريــض كهــدف اســتراتيجي وتكريــس األنظمــة احلديثــة  باإلضافــة إل

ـرات والنــدوات  التــي تســهل وتقــدم اخلدمــات بشــكل عصــري، وكذلــك تنظيــم املؤمـت

ــروع الطــب والطــب املســاعد  واللقــاءات احملليــة والدوليــة املتخصصــة فــي مختلــف ف

واإلدارة الصحيــة.

ــذه  ــن، تصريحــه به ــال الدي ــر جم ــور ماه ــذي للمستشــفى الدكت ــر التنفي ــم املدي وأختت

املناســبة، مبيًنــا أن هــذا النجــاح ميثــل بــإذن اللــه إجنــاًزا جديــًدا ومهًمــا يحســب 

ــًدا  ــع منســوبيه، مؤك للمجتمــع والقطــاع الصحــي اخلــاص ومستشــفى األحســاء وجمي

اســتمرار املستشــفى فــي العمــل عــن كثــب علــى توعيــة وتثقيــف املجتمــع والــذي كان 

آخرهــا تنظيــم مؤمتــر دولــي حــول االعتمــاد وســالمة املرضــى الــذي عقــد باملستشــفى فــي 

ســبتمبر املاضــي مبشــاركة محاضريــن عامليــن ومحليــن مشــهود لهــم فــي هــذا املجــال.
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ألول مرة على مستوى المنطقة في القطاع الخاص

مستشفى األحساء يحصل 
على شهادة اعتماد 

الكلية األمريكية لعلوم األمراض

منحــت جلنــة االعتمــاد التابعــة للكلّيــة األمريكيــة لعلــوم 

األمــراض )CAP(، شــهادة االعتمــاد العامليــة املرموقــة 

ملستشــفى األحســاء بنــاًء علــى نتائــج التفتيــش امليدانــي 

الــذي قامــت بــه اللجنــة منتصــف شــهر نوفمبــر 2016 

كجــزء مــن برنامــج االعتمــاد اخلــاّص بالكلّيــة.  

مستشــفى  أصبــح  الدولــي،  االعتمــاد  هــذا  ومبوجــب 

ــدة  ــة املعتَم ــن املنشــآت الصحي ــن ب ــًدا م ــاء واح األحس

ـراض التــي يفــوق  ـوم األـم مــن الكلّيــة األمريكيــة لعـل

عددهــا الـــ 7700 منشــأة حــول العالــم، إذ تعكــس هــذه 

الشــهادة التــزام مختبــرات املستشــفى بأعلــى مســتويات 

اجلــودة فــي تقــدمي اخلدمــات املخبريــة والعنايــة باملرضــى.

ويعكــس هــذا اإلجنــاز درجــة اجلــودة العاليــة واملســتوى 

ــذي بلغتــه مستشــفى األحســاء، وهــو  ــي الرفيــع ال املهن

املتواصــل  وعزمهــا  املســتمرة  تأكيداتهــا  يجــدد  مــا 

)CAP( 
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لتحســن مســتويات جــودة الرعايــة الصحيــة بشــكل دؤوب ومتواصــل، خاصــة وأن 

حصولهــا علــى تلــك الشــهادة العامليــة يــدل علــى مــدى التــزام أطبائهــا وممرضيهــا 

وعامليهــا احملترفــن فــي مجــال الطــّب، ويترجــم مــدى حرصهــم علــى توفيــر عنايــة 

ــا ومراجعيهــا. ــة اجلــودة ملرضاه عالي

ــة لعلــوم األمــراض،  ــة األمريكي ــع للكلّي ــاد املختبــرات التاب ــج اعتم ــر برنام ويعتب

ــن  ــن ممارس ــٍة م ــَرق تفتيــٍش مؤلف ــن غيــره بِف ــز ع ــا، ويتمي ــٌدا دولّيً ــا معتم برنامٌج

مخبرّيــن محترفــن هدفهــم تعزيــز ســالمة املرضــى بتطويــر جــودة ممارســة علــم 

األمــراض واخلدمــات املخبريــة، وذلــك مــن خــالل التعليــم ووضــع املعاييــر واحلــرص 

ــة  ــا، باإلضاف ــا عليه ــة أو تفوُِّقه ــات التنظيمي ــى اســتيفاء املختبــرات للمتطّلب عل

ــداث  ــدف إح ــاز به ــر االمتي ــى معايي ــق أعل ــى حتقي ــى مســاعدة املختبــرات عل إل

ــة باملرضــى. ــي مجــال العناي ــي ف ــر إيجاب تأثي

وخــالل برنامــج التفتيــش الصــارم والتدقيــق املهنــي والفنــي الســتيفاء خطــوات 

منــح شــهادة االعتمــاد، قــام فريــق املفتشــن التابــع للكلّيــة األمريكيــة بالتدقيــق 

ــى مــدى الســنتن  ــط جــودة إجراءاتهــا عل ــدم وضب ــك ال ــر وبن ــي ســجاّلت املختب ف

املاضيتــن. كمــا حتّقــق مــن كفــاءة موّظفــي هــذه األقســام واملعــّدات واملنشــآت 

ــل. وبرنامــج الســالمة وســجّله واإلدارة بشــكل ُمجم

وفــي هــذا اجلانــب، عّبــر املديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، 

ــى  ــن باملستشــفى وعل ــع العامل ــا جمي ــز، مهنًئ ــذا اإلجنــاز املتمي ــن ســعادته به ع

رأســهم رئيــس املختبــرات د. خالــد بــالل ورئيــس قســم بنــك الــدم د. عــادل صبــري 

وجميــع العاملــن فــي هــذه األقســام علــى جهودهــم االســتثنائية واحترافهــم املهنــي 

والتزامهــم بالعمــل الــدؤوب وإخالصهــم فــي تأمــن خدمــات مخبريــة عاليــة اجلــودة 

للمرضــى مــن كل أنحــاء األحســاء واملنطقــة الشــرقية.

وبــّن أن جتويــد اخلدمــات الطبيــة وااللتــزام مبعاييــر األداء العاملية وحتســن اخلدمات 

املقدمــة للمرضــى وتوفيــر دقــة وجــودة عاليــة فــي نتائــج التحاليــل املخبريــة، هــي 

منظومــة متكاملــة مــن النجــاح وانعــكاٌس حــي اللتزامنــا الكبيــر جتــاه صحــة أفــراد 

مجتمعنــا، وترجمــة حقيقيــة لقيمنــا فــي ترســيخ مبــادئ اجلــودة وااللتــزام مبعاييــر 

صحــة وســالمة املرضــى.

وأكــد املديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور ماهــر جمــال الديــن أن النجــاح 

ــان  ــل ضم ــن أج ــى حتســن اجلــودة م ــًا باملثابــرة عل ــًا ثابت ــب التزام املســتمر يتطل

ســالمة املرضــى وتزويدهــم بالعنايــة اخلاصــة الواجبــة لشــفائهم، متمنيــا للمستشــفى 

النجــاح تلــو اآلخــر، وللعاملــن التقــدم والســداد، آمــال مضاعفــة اجلهــود لالرتقــاء 

ــة الصحيــة وســالمة املرضــى. ــى أعلــى مراتــب جــودة الرعاي بهــا إل

اعتمادات دولية



مستشفى األحساء  يواصل إنجازاته 

وينجح يف أجراء  جراحة حساسة
 الستئصال ورم بالغدة

أنهى معاناة مريض مستمرة منذ 3 سنوات
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   جنــح قســم اجلراحــة مبستشــفى األحســاء 

فــي اســتئصال ورم تســبب فــي ارتفــاع 

الضغــط الدمــوي ملريــض ملــدة 3 ســنوات، 

ــاول  راجــع خاللهــا عــدة مستشــفيات وتن

عالجــات متنوعــة لتخفيــف الضغــط دون 

جــدوى ممــا أثــر علــى صحتــه حتــى أثــرت 

علــى عضلــة القلــب.

مــن  يعانــي  ظــل  الــذي  املريــض  وكان 

ارتفــاع الضغــط الدمــوي لفتــرة مــن الزمــن 

املستشــفيات  زيــارات  معــه  جتــد  ولــم 

العالجــات  وتنــاول  األطبــاء  ومراجعــة 

علــى صحتــه،  أثــر  ممــا  اســتجابة  دون 

بحًثــا  األحســاء  مستشــفى  وصــل  قــد 

عــن إنهــاء معاناتــه، حيــث أجريــت لــه 

قبــل  مــن  الالزمــة  والتحاليــل  األشــعة 

ورم  وجــود  فتبــن  الغــدد،  استشــاري 

بعدهــا  ليجــري  الكظريــة  الغــدة  فــوق 

حتويلــه إلــى استشــاري اجلراحــة العامــة 

الدكتــور محمــد  باملستشــفى  واملناظيــر 

حمــدي حمــودة والــذي قــام بــدوره فــي 

إجــراء العمليــة وتكللــت بفضــل مــن اللــه 

بالنجــاح. وتوفيقــه 

وفــي تفاصيــل احلالــة، أوضــح الدكتــور 

محمــد بأنــه فــور وصــول املريــض إليــه 

ــة إلنهــاء  ــه إلجــراء العملي حــدد موعــدا ل

يعانــي  التــي  املشــكلة  وحــل  معاناتــه 

مــن  لــه  يحــدث  فيمــا  منهــا وتتســبب 

مضاعفــات، مبينــا أن العمليــة اســتغرقت 

ســاعتن علــى الرغــم مــن أنهــا تعتبــر مــن 

العمليــات الدقيقــة والصعبــة خصوصــا 

وأن الغــدة الكظريــة تعتبــر حساســة وتقــع 

فــوق الغــدد الكلويــة اليمنــى. 

حجــم  بــأن  حمــودة  الدكتــور  وأوضــح 

ـره كبيــر  ـرا ولكــن تأثـي الــورم كان صغـي

ليســت  وخطورتــه  صعبــة  ومضاعفاتــه 

لــم  الــذي  صغــره  مــن  بالرغــم  هينــة 

يتعــد 2 ســنتيمتر ولكنــه يفــرز هرمــون 

بـــ )األلدوســتيرون )باإلجنليــزي  يســمى 

)Aldosterone(الــذي يتســبب فــي 

االحتفــاظ بالصوديــوم واملــاء؛ وهــذا الفعل 

يزيــد مــن حجــم الســوائل فــي اجلســم، 

وبالتالــي يرفــع مــن ضغــط الــدم.  

وأكــد الدكتــور حمــودة بــأن املريــض مكــث 

ســاعة   24 ملــدة  املركــزة  العنايــة  فــي 

لالطمئنــان علــى صحتــه ونقــل إلــى غرفــة 

خاصــة حتــى نــزل مســتوى الضغــط إلــى 

وبعــد  احلمــد  وللــه  الطبيعــي  مســتواه 

مراجعتــه ملوعــده احملــدد بعــد العمليــة مت 

االســتغناء عــن أدويــة الضغــط متامــا وبــدأ 

املريــض يســتعيد صحتــه حتــى تعافــى 

ــه. ــا بفضــل الل متام

الطبــي  املديــر  أوضــح  جهتــه،  ومــن 

الكبيــر  النجــاح  هــذا  بــأن  باملستشــفى 

األحســاء وللدكتــور  ملستشــفى  يســجل 

محمــد حمــودة، مبينــا أن إنهــاء مشــكلة 

عانــى منهــا املريــض لعــدة ســنوات راجــع 

خاللهــا عــدة مستشــفيات فــي اململكــة 

األدويــة  تنــاول  مــن  التخلــص  وكذلــك 

املخصصــة للضغــط، يعــد إجنــاز كبيــر 

الطبــي  والفريــق  للمستشــفى  يســجل 

خاصــة فــي ظــل إطــالق مســيرة التجديــد 

والتحديــث باملستشــفى وتطبيــق شــعارها 

وهــو مفهــوم جديــد للرعايــة.

ــا  ــا أن املستشــفى مب ــه مبين ــم حديث واختت

ــة  ــات كبيــرة وأجهــزة حديث ــن امكان ــه م ل

ـوادر طبيــة وإداريــة رفيعــة املســتوى  وـك

ــة  ــر صحي ــة ومعايي ــة متراكم وخبــرة مهني

االســتعداد الســتقبال  عامليــة علــى أمت 

جميــع احلــاالت املعقــدة باملستشــفى وعــدم 

ــق اإلمكانيــات  التــردد فــي معاجلتهــا وف

ــدة. ــة املتواج الطبي

جراحات ناجحة



 Crohn’s disease يعتبــر مــرض كــرون

مــن األمــراض النــادرة التــي ال يعــرف لهــا 

ســبب حتــى االن، وهــو عبــارة عــن مــرض 

القنــاة  مــن  جــزء  أي  يصيــب  التهابــي 

الهضميــة بــدءًا مــن الفــم وحتــى نهايــة 

األمعــاء الغليظــة وفتحــة الشــرج، إال انــه 

أكثــر مــا يصيــب اجلــزء املوجــود فــي آخــر 

األمعــاء الدقيقــة وبدايــة األمعــاء الغليظــة 

)القولــون(، وهــو يبــدأ عــادة فــي الظهــور 

فــي مقتبــل العمــر، مــن بعــد ســن العاشــرة 

ورمبــا  اخلامســة والعشــرين  ســن  وحتــى 

حتــى الثالثــن.

ما مرض »كرون«؟
تزايــد االهتمــام مبــرض كــرون في الســنوات 

االخيــرة فــي مختلــف األوســاط الصحيــة 

والطبيــة، حيــث يقــوم كثيــر مــن العلمــاء 

العالــم  دول  مــن  كثيــر  فــي  واالطبــاء 

بعمــل األبحــاث األساســية اإلكلينيكيــة 

ملعرفــة مســببات املــرض، ويجــرون أبحــاث 

معمقــة ومتنوعــة حــول عالجــات جديــدة 

لهــذا املــرض، الــذي يعــد مــن األمــراض 

ـرض  ـم ولكنــه  اخلبيثــة،  وليــس  املزمنــة 

مزعــج وخطيــر يصعــب تشــخيصه وعالجــه 

ــا. ــه كلي ــي والشــفاء من بشــكل نهائ

نســبة  االســم  بهــذا  ـرض  امـل ســمي  وقــد 

ــل  ــاز الهضمــي بيوري ــي اجله ــى أخصائ إل

عــام  فــي  قــام  الــذي  كــرون  بيرنــارد 

زمالئــه  مــن  اثنــن  مبســاعدة   1932
فــي مستشــفى »ماونــت ســيناي« فــي 

ــن املرضــى  ــة م ــورك بوصــف مجموع نيوي

لديهــم التهــاب فــي نهايــة املعــي اللفائفــي 

املنطقــة  وهــي  الدقيقــة،  األمعــاء  فــي 

ـرض. بامـل تعرضــا واصابــة  األكثــر 

ـرض أجــزاء  امـل وعــادًة مــا يصيــب هــذا 

محــدودة مــن األمعــاء تــاركا أجــزاء اخــرى 

بــدون إصابــة ممــا ينتــج عنــه مــرض متنقــل 

كرون 
مرض التهابي نادر
 يستهدف الشباب
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كذلــك  األمعــاء، ويصيــب  أجــزاء  فــي 

ــا  جميــع طبقــات األمعــاء اخلمســة مبتدئ

بالغشــاء  الداخليــة ومنتهيــا  بالبطانــة 

اخلارجــي لألمعــاء. كمــا تتقــرح البطانــة 

نتيجــة لذلــك وتتضخــم الغــدد اللمفاويــة 

األمعــاء  مــن  اجلــزء  بذلــك  املتعلقــة 

املصابــة.  

أسبابه 
تعتبــر أســباب ومســببات حــدوث مــرض 

ــة، حتــى اآلن. ولكــن  كــرون غيــر معروف

ــن  ــط م ــك خلي ــا يبــدو، أن هنال ــى م عل

لــدى  التــي تتضافــر، معــا،  األســباب 

عوامــل  منهــا:  بــه  املصــاب  اإلنســان 

وراثّيــة، عوامــل بيئّيــة، اجلهــاز املناعــي، 

ــل  ــى عوام ــة إل ــة، باإلضاف ــم معوّي جراثي

ــة  ــل الضغــط النفســي والتغذي اخــرى مث

اجلهــاز  فــي  ـوازن  الـت واختــالالت 

الهضمــي. 

أعراضه 
ـرض  مـل األعــراض  مــن  العديــد  هنالــك 

كــرون، تبــدأ عــادة فــي غالبيــة املرضــى 

علــى شــكل اإلســهال املزمــن واأللــم فــي 

أعلــى وأســفل البطــن واحلمــى والصــداع 

وســوء الهضــم وبخاصــة الدهــون وفقــدان 

الطاقــة والشــهية وتدريجيــا تصــل احلالــة 

إلــى فقــدان الــوزن والنزيــف املزمــن والــذي 

قــد يســبب فقــر الــدم النــاجت عــن نقــص 

احلديــد، وفــي كثيــر مــن األحيــان يتركــز 

األلــم فــي موضــع الزائــدة الدوديــة لذلــك 

يتــم تشــخيصه لــدى بعــض األطبــاء على 

أنــه زائــدة دوديــة.

تشخيصه
ـرض عــن طريــق  يتــم تشــخيص هــذا امـل

الرجــوع إلــى إخصائــي اجلهــاز الهضمــي، 

ـوم بالفحــص الســريري وبعــده  حيــث يـق

ــدم والبــراز  ــل ال ــة مث ــل الضروري التحالي

األمعــاء  لبطانــة  ـري  املخـب والفحــص 

وحتاليــل أخــرى خاصــة، ويعــد منظــار 

جــدا  املهمــة  التحاليــل  مــن  القولــون 

ــي  ــث يقــوم إخصائ ــي التشــخيص، حي ف

أنبوبــة  بإدخــال  الهضمــي  اجلهــاز 

ــى األمعــاء  رفيعــة مــن فتحــة الشــرج إل

بطانــة  معاينــة  طريــق  الغليظــة، وعــن 

القولــون يتوصــل اإلخصائــي إلــى معرفــة 

ــات خاصــة  املــرض كمــا يقــوم بأخــذ عين

عــن طريــق مالقــط خاصــة للفحــص فــي 

املختبــر والتــي تقــوم بدورهــا بتشــخيص 

احلالــة بشــكل نهائــي.

عالجه 
ـرض علــى املــدى  ــالج هــذا امـل ــاج ع يحت

البعيــد إلــى الراحــة فــي الســرير أثنــاء 

انتــكاس املــرض، وغــذاء غنــي بالبروتــن 

والســعرات احلراريــة وقليــل مــن األليــاف 

ـؤدي إلــى آالم  التــي مــن املمكــن أن ـت

فــي البطــن نتيجــة لضيــق فــي األمعــاء، 

ـرة لعــالج هــذا  وتنــاول العقاقيــر املتواـف

وغيرهــا  أخــرى،  ومركبــات  ـرض،  امـل

صنعــت خصيصــا للحــد مــن االلتهابــات 

ــاء. ــة األمع ــي بطان ــة ف املزمن

وتلعــب اجلراحــة دورًا مهمــًا فــي حــاالت 

املســتجيبة  غيــر  األمعــاء  انســداد 

التقيحــات  ووجــود  الطبيــة،  للعقاقيــر 

والناســور.  واخلراجــات  البكتيريــة، 

مضاعفاته
ــية ملــرض  ــات أساس ــدة مضاعف ــاك ع هن

كــرون، أهمهــا: االنســداد املعــوي وهــو 

وجــروح  مزمنــة  التهابــات  أخطرهــا، 

تســبب  قــد  األمعــاء،  فــي  وتقرحــات 

»نواســير« واإلصابــة باإلمســاك والقــيء 

واآلالم الشــديدة وفــي بعــض احلــاالت قــد 

ــروب  ــاء أو ه ــي األمع يحــدث انفجــار ف

البكتريــا ممــا يــؤدى إلى تســمم الدم. كما 

ــي األمعــاء أن تتســبب  ميكــن للعــدوى ف

فــي خــراج يكــون مصحوبــًا بحــرارة وألــم 

ــاء. ــي األمع ــورم ف وإحســاس ب

وتشــمل املضاعفــات كذلــك أخــرى ثانوية 

التهابــات  باملفاصــل،  التهــاب  منهــا: 

التهابــات  باجللــد،  مشــاكل  بالعــن، 

بالفــم، مشــاكل فــي الكبــد وحصــاوى 

ـرارة. بالكلــى وامـل

حاالت في مستشفى األحساء 
خــالل  األحســاء  مستشــفى  شــهدت 

زيــادة  املاضيــة،  األربعــة  الســنوات 

ـرض كــرون  فــي معــدالت تشــخيص ـم

باملستشــفى، حيــث دخــل قســم اجلراحــة 

ثمانيــة حــاالت مرضيــة تتــراوح أعمارهــم 

17 و23 عامــا، خمســة مرضــى  بــن 

منهــم الذكــور وثالثــة مــن االنــاث، وكان 

أول ظهــور للمــرض فــي حالــة انســداد 

شــديدة  واالم  مرتفعــة  وحــرارة  معــوي 

التعامــل  وجــرى  البطــن،  فــي  وحــادة 

مــع هــذه احلــاالت جراحيــا، ثــم مت وضــع 

املرضــى علــى خطــة عــالج متكاملــة.

وبفضــل مــن اللــه حتســنت تلــك احلــاالت 

خــالل أيــام، خاصــة مــن ناحيــة اســتقرار 

التغذيــة وزيــادة الــوزن واالنتظــام فــي 

ـرة  الفـت فــي  ولكــن  والعمــل،  الدراســة 

ـرة تشــهد املستشــفى فــي بعــض  األخـي

مرضــى  ثالثــة  نحــو  ـومي  تـن األســابيع 

كــرون  ـرض  ـم بســبب  املتوســط  فــي 

ومضاعفاتــه.

جراحات ناجحة
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جنــح فريــق طبــي جراجــي فــي مستشــفى األحســاء 

برئاســة الدكتــور ســليم كنعــان استشــاري جراحــة املــخ 

واألعصــاب فــي اجــراء عمليــة جراحيــة معقــدة ملريــض 

ــي حيــث  ــور وضعــه الصحــي والعصب ــن تده ــي م يعان

ــم فــي العنــق مــع  بــدأت معاناتــه مــن عــدة شــهور بأل

تخديــر فــي الســاعد األيســر ومــا لبــث أن تطــورت 

كامــل  فــي  التخديــر  شــعور  انتشــر  حيــث  حالتــه، 

اجلســم مــع حــدوث إعاقــة فــي كامــل وظائــف احلركــة.

وأوضــح الدكتــور كنعــان أنــه مت ادخــال املريــض بحالــة 

طارئــة للمستشــفى، حيــث مت اجراء صورة مغناطيســية 

لــه، أظهــرت بوضــوح وجــود كيــس ممتلــئ بالســائل 

الدماغــي داخــل النخــاع الشــوكي علــى امتــداد عــدة 

فقــرات عنقيــة وصدريــة، ممــا ادى إلــى حــدوث تضخــم 

ــع وجــود انــزالق ونتــوء  ــل الشــوكي م ــي احلب ــديد ف ش

فــي أســفل املخيــخ.

أظهرتــه  الــذي  الكيــس  أن  كنعــان  الدكتــور  وبــّن 

حساســة  منطقــة  فــي  يوجــد  املغناطيســية  الصــورة 

ـرار اســتئصاله يحتــاج إلــى دقــة  وخطــرة جــدًا وأن ـق

قــد  متناهيــة وجهــد احترافــي كبيــر، ألن أي خطــأ 

يتســبب فــي حــدوث شــلل للمريــض، مشــيًرا إلــى أنــه 

ــر  كان مــن الضــروري اســتئصال الكيــس، لكيــال يكب

ويتســبب فــي مفاقمــة الوضــع املتدهــور للمريــض وحتى 

تنتهــي معاناتــه، وهــو مــا مت بفضــل اللــه وتوفيقــه فــي 

عمليــة دقيقــة جــدا اســتمرت ألكثــر مــن تســع ســاعات 

متواصلــة.

وعليــه، مت إجــراء العمليــة بنجــاح كبيــر، تخللتهــا 

تعقيــدات عــدة شــملت عمليــة توســيع ملؤخــرة اجلمجمــة 

لرفــع الضغــط عــن جــذع  العنقيــة األولــى  ـرة  وللفـق

الدمــاغ واحلبــل الشــوكي واســتئصال لذنبــي املخيــخ 

املنزلقتــن داخــل فتحــة اجلمجمــة الرئيســية مــع زراعــة 

مــن  أكبــر  مســاحة  لتأمــن  الدمــاغ  لغشــاء  رقعــة 

أجــل تســهيل دوران الســائل الدماغــي بــن اجلمجمــة 

ـري وبحريــة مطلقــة. والعمــود الفـق

وبعــد جنــاح العمليــة، ثّمــن الدكتــور ســليم كنعــان 

استشــاري جراحــة املــخ واألعصــاب، وجــود التجهيــزات 

املتقدمــة  واملعينــات  احلديثــة  واألجهــزة  العاليــة 

باملستشــفى، مؤكــًدا علــى دورهــا فــي جنــاح العمليــة 

بتفانــي ودقــة  مشــيًدا  اللــه وتوفيقــه،  فضــل  بعــد 

وتعــاون الفريــق الطبــي املســاعد فــي إجــراء العمليــة، 

ــي مراحــل  ــى وجــود عــدة منعطفــات خطــرة ف ــا إل الفًت

إجــراء العمليــة باإلضافــة إلــى وجــود الكيــس فــي 

ــى النخــاع الشــوكي،  ــق جــدا عل مــكان حســاس ودقي

وأن أي خطــأ بســيط يحــدث فيــه قــد يســبب شــلاًل أو 

عجــًزا يالزمــه مــدى حياتــه.

وبحمــد اللــه وكــرمي فضلــه، متاثــل املريــض للشــفاء بعــد 

تلــك العمليــة املعقــدة، وأجريــت لــه صــورة مغناطيســية 

ثانيــة بعــد العمليــة، أكــدت جناحهــا بشــكل كامــل، 

وبــدأ املريــض ممارســة حياتــه بصــورة طبيعيــة خــالل 

أســابيع قليلــة وبــات ال يشــعر باحلالــة واآلالم التــي 

ــابًقا.  ــا س كان يعانيه

جراحات ناجحة
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تقــدم رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ فرًصــا غيــر مســبوقة لتطويــر 

القطــاع الصحــي، وحتمــل توجهــا حكيًمــا يتيــح تقــدمي 

خدمــات صحيــة مميــزه مــن خــالل منــاذج عمــل واســتثمار 

متطــورة تضمــن االســتدامة وحتقــق أعلــى مســتويات 

اجلــودة والكفــاءة.

وضعــت رؤيــة اململكــة 2030 عــدة محــاور لتطويــر 

منظومــة الرعايــة الصحيــة فــي بالدنــا، فمــن تعزيــز 

ــا وبعــًدا عــن  منــط احليــاة الصحــي غــذاًء ونشــاًطا بدنًي

إلــى تركيزهــا علــى  الضــارة كالتدخــن،  املمارســات 

ــي،  ــة والطــب الوقائ ــة واألمــراض املعدي مكافحــة األوبئ

األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  منظومــة  دعــم  وكذلــك 

وتشــجيع املواطنــن علــى االســتفادة منهــا وتعزيــز جــودة 

اخلدمــات الصحيــة وســالمة املرضــى واملرافــق الصحيــة 

ــم الطبيــة ومواجهــة  ــادة تأهيــل وتدريــب الطواق ــى زي إل

والســكر  القلــب  ـراض  أـم مثــل  املزمنــة  ـراض  األـم

والســرطان.

فيمــا يلــي نقــدم عرًضــا ملتقطفــات مــن أهــم مــا تضمنتــه 

الرؤيــة فــي مجــال الصحــة..

مجتمع حيوي بيئته عامرة

تأتــي ســعادة املواطنــن واملقيمــن علــى رأس أولوياتنــا، 

البدنيــة  صحتهــم  اكتمــال  دون  تتــم  ال  وســعادتهم 

والنفســية واالجتماعيــة، وهنــا تكمــن أهميــة رؤيتنــا 

ــي،  ــاة صّح ــط حي ــم أفــراده بنم ــع ينع ــاء مجتم ــي بن ف

ــة. ــة وجاذب ــة إيجابي ــي بيئ ــش ف ــح العي ــط يتي ومحي

نعيش حياة صحية

نعلــم جميعــًا أن النمــط الصّحــي واملتــوازن يعتبــر مــن 

ــة  ــر أن الفــرص املتاح ــاة. غي ــات جــودة احلي ــم مقّوم أه

حاليــًا ملمارســة النشــاط الرياضــي بانتظــام ال ترتقــي 

املرافــق  مــن  املزيــد  ســنقيم  تطلعاتنــا. ولذلــك  إلــى 

واملنشــآت الرياضيــة بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص، 

وســيكون مبقــدور اجلميــع ممارســة رياضاتهــم املفضلــة 

فــي بيئــة مثاليــة. كمــا سنشــجع الرياضــات بأنواعهــا 

مــن أجــل حتقيــق متيــٍز رياضــي علــى الصعيديــن احملّلــي 

ــي  ــة ف ــة متقدم ــب عاملي ــى مرات ــي، والوصــول إل والعامل

عــدد منهــا.

مجتمع حيوي بنيانه متين

هدفنــا هــو تعزيــز مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة وتطويرها 

ـوي ومنتــج، مــن خــالل تعزيــز دور  لبنــاء مجتمــع ـق

األســرة وقيامهــا مبســؤولياتها، وتوفيــر التعليــم القــادر 

علــى بنــاء الشــخصية، وإرســاء منظومــة اجتماعيــة 

ــة. ــة ممّكن وصحي

نهتم بأسرنا

رؤيـــــــة ٢٠٣٠



ـواة املجتمــع، حيــث إنهــا متثــل احلاضنــة  األســرة هــي ـن

األولــى لألبنــاء، والراعــي الرئيــس الحتياجاتهــم، واحلامــي 

ــا  ــز مجتمعن ــا ميّي ــرز م ــّل أب ــن التفــكك. ولع للمجتمــع م

التزامــه باملبــادئ والقيــم اإلســالمية، وقــوة روابطــه األســرية 

بعوامــل  األســرة  تزويــد  علــى  يحّثنــا  ممــا  وامتدادهــا، 

النجــاح الالزمــة لتمكينهــا مــن رعايــة أبنائهــا وتنميــة 

ملكاتهــم وقدراتهــم. ولنصــل إلــى هــذه الغايــة، ســنعمل 

علــى إشــراك أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعليميــة، 

كمــا ســنعمل علــى مســاعدتهم فــي بنــاء شــخصيات 

أطفالهــم ومواهبهــم حتــى يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي بنــاء 

مجتمعهــم، وسنشــجع األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيــط 

ــا  ــا ميكنه ــا، ومب ــة له ــات املتاح ــع اإلمكان ــب م ــا يتناس مب

مــن توفيــر احتياجــات أبنائهــا والعنايــة بهــم علــى أكمــل 

وجــه.

نبني شخصيات أبنائنا

سنرســخ القيــم اإليجابيــة في شــخصيات أبنائنــا عن طريق 

تطويــر املنظومــة التعليميــة والتربويــة بجميــع مكوناتهــا، 

ممــا ميّكــن املدرســة بالتعــاون مــع األســرة مــن تقويــة نســيج 

املجتمــع، مــن خــالل إكســاب الطالــب املعــارف واملهــارات 

مســتقلة  شــخصية  ذا  ليكــون  احلميــدة  والســلوكيات 

ــادرة واملثابــرة والقيــادة، ولديهــا القــدر  ــروح املب تتصــف ب

الذاتــي واالجتماعــي والثقافــي،  الوعــي  مــن  الكافــي 

وســنعمل علــى اســتحداث مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة 

الثقافيــة واالجتماعيــة والتطوعيــة والرياضيــة عبــر متكــن 

ــة. ــة والترفيهي ــة والثقافي ــة التعليمي املنظوم

نمكن مجتمعنا

ــر منظومــة اخلدمــات االجتماعيــة لتكــون  ســنواصل تطوي

أكثــر كفــاءة ومتكينــًا وعدالــة، حيــث ســنعمل علــى تعظيــم 

ـود والكهربــاء واملــاء  االســتفادة مــن دعــم الغــذاء والوـق

ــنولي اهتمامــًا  ــتحقيه. وس مــن خــالل توجيــه الدعــم ملس

خاّصــا باملواطنــن الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة الدائمــة، 

حيــث ســنقّدم لهــم الدعــم املســتمر، وســنعمل مــع القطــاع 

ــى  ــاع اخلــاص عل ــع القط ــر الشــراكة م ــر الربحــي وعب غي

توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل الــالزم التــي متّكنهــم مــن 

االلتحــاق بســوق العمــل. 

نرعى صحتنا

لقــد بذلنــا جهــودًا كبيــرة لتطويــر املنظومــة الصحيــة خــالل 

العقــود املاضيــة، حيــث بلغــت نســبة عــدد األســّرة )2,2( 

لــكل )1000( نســمة، ولدينــا بعــض أفضــل الكفــاءات 

العامليــة فــي أدق التخصصــات الطبيــة، وارتفــع متوســط 

ــن )٦٦(  ــة م ــة املاضي ــر للفــرد خــالل العقــود الثالث العم

إلــى )٧٤( عامــًا. وسنســعى إلــى حتقيــق االســتفادة 

املثلــى مــن مستشــفياتنا ومراكزنــا الطبيــة فــي حتســن 

جــودة اخلدمــات الصحيــة بشــقيها الوقائــي والعالجــي. 

الوقائــي  الطــب  توفيــر  علــى  العــام  القطــاع  ســيركز 

للمواطنــن، وتشــجيعهم علــى االســتفادة مــن الرعايــة 

ــة.  ــي خطتهــم العالجي ــى ف ــة كخطــوة أول ــة األولي الصحي

ـراض املعديــة. وســنرفع  كمــا سيســهم فــي محاربــة األـم

درجــة التنســيق بــن خدمــات الرعايــة الصحيــة والرعايــة 

متطلبــات  تلبيــة  فــي  التكامــل  لتحقيــق  االجتماعيــة 

ــام  ــاع الع ــيرّكز القط ــم. س ــا واحتياجاته املســتفيدين منه

كذلــك علــى دوره مخّططــًا ومنّظمــًا ومراقبــًا للمنظومــة 

فــي  بدورهــا  القيــام  مــن  األســرة  الصحيــة، وســيمّكن 

تقــدمي الرعايــة املنزليــة ألفرادهــا. ولرفــع جــودة اخلدمــات 

مــن خــالل شــركات  تقدميهــا  الصحّيــة، ســنعمل علــى 

حكوميــة متهيــدًا لتخصيصهــا. كمــا ســنعمل علــى توســيع 

قاعــدة املســتفيدين مــن نظــام التأمــن الصحــي، وتســهيل 

ــات  ــة بشــكل أســرع، وتقليــص أوق ــى اخلدم احلصــول عل

واالستشــارين،  األخصائيــن  إلــى  للوصــول  االنتظــار 

ــالج  ــة وع ــى مواجه ــم عل ــع قدراته ــا لرف ــندّرب أطباءن وس

األمــراض املزمنــة التــي تشــكل حتديــًا وخطــرا علــى صحــة 

ـراض القلــب والســكر والســرطان. مواطنينــا مثــل أـم

أســلوب مبتكــر لصحــة ذات جــودة عاليــة 
ــر وفاعليــة أكب

هدفنــا االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا، 

وغايتنــا قطــاع صحــي فّعــال وذو أســلوب مبتكــر، يُوِجــُد 

ــر بــن مقدمــي اخلدمــات، وميّكــن  تنافســية وشــفافية أكبـ

مــن حتســن الكفــاءة والفاعليــة واجلــودة واإلنتاجيــة علــى 

تقــدمي اخلدمــة، ويتيــح خيــارات أكثــر  كل مســتويات 

ــن.  ــا للمواطن تنوًع

ومــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف، ســننقل مهمــة تقــدمي 

اخلدمــات إلــى شــبكة مــن الشــركات احلكوميــة تتنافــس 

ــة  ــن جه ــع القطــاع اخلــاص م ــة، وم ــن جه ــا م ــا بينه فيم

أخــرى فــي العمــل علــى تقــدمي أجــود اخلدمــات الصحيــة، 

ــى  ــز مســؤولية القطــاع العــام عل ــا ســيمكننا مــن تركي مّم

مــن  املزيــد  وإيجــاد  والرقابيــة،  التنظيميــة  املهمــات 

اخلدمــات  فــي  األولويــة  ذات  النوعيــة  التخصصــات 

الصحيــة، ومتكــن املســتفيدين مــن اختيــار مقــدم اخلدمــة 

الحتياجاتهــم. املالئــم 



2016مسيرة  التميز43

وزير الصحة: 
تعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار بمجال الصحة 

جزء من رؤية المملكة 2030

أكــد معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة أن مــا تقدمــه رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ مــن توجيــه 

ــن  ــلمان ب ــك س ــن الشــريفن، املل ــادم احلرم ــن خ ــم م ــن دع ــاه القطــاع الصحــي م ــا يتلق ــديد، وم س

عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه، ومــن قيــادة اململكــة، كفيــل بجعــل هــذه الرؤيــة واقعــا حقيقيــا 

يشــهد فيــه املواطــن تطــورًا فــي كل مؤشــرات الصحــة ويضعــه فــي مصــاف أعلــى الــدول فــي العالــم 

فــي املجــال الصحــي بــإذن اللــه.

وشــّدد الربيعــة علــى أهميــة تعزيــز دور القطــاع اخلــاص فــي االســتثمار مبجــال الصحــة فــي اململكــة 

بوصفــه جــزًءا مــن احلــراك التنمــوي، وجــزًءا مــن رؤيــة اململكــة 2030، مشــددا علــى أهميــة توفيــر 

بيئــة متميــزة محفــزة للعاملــن فــي القطــاع الصحــي، والســعي لتدريبهــم وتأهيلهــم مبــا يتناســب مــع 

الطموحــات التــي تســعى إليهــا وزارة الصحــة، فضــال عــن إعــادة هيكلــة الصحــة، وكيــف تعمــل مــن 

مــزود للخدمــة ومنظــم إلــى منظــم.

أن  2020مؤخــرا،  الوطنــي  التحــول  لبرنامــج  الثالــث  الصحافــي  املؤمتــر  خــالل  معاليــه  وأشــار 

البرنامــج يضــم عــدًدا مــن املبــادرات تقدمــت بهــا كل وزارة، وتشــتمل كل مبــادرة علــى خطــط واضحــة 

لتنفيذهــا وفــق عمــل مؤسســي وديناميكــي لتحقيــق األهــداف العامــة لرؤيــة اململكــة 2030، فــي 

وقــت يشــهد فيــه العالــم ســرعة منظمــة فــي اتخــاذ القــرار وإعــادة هيكلــة األجهــزة ملواكبــة املتغيــرات 

فــي إطــار عمــل مســتمر يقــوم علــى أهــداف واضحــة، يعتمــد علــى ربــط التخطيــط بالتنفيــذ بخــالف 

مــا كان عليــه فــي الســابق حيــث كان التخطيــط منفصــال عــن التنفيــذ.

وأوضــح أن برنامــج التحــول الوطنــي أحــد البرامــج املهمــة فــي رؤيــة اململكــة 2030، مبيًنــا أن 

وزارة الصحــة قدمــت )18( مبــادرة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020، مبيزانيــة تقــدر أكثــر 

مــن )23( مليــار ريــال، مؤكــًدا أن قطــاع الصحــة مــن القطاعــات احليويــة التــي متــس كل مواطــن، 

والتــي نطمــح بــأن نرتقــي بهــا لتحقيــق رؤيــة املواطــن بتوفيــر خدمــة صحيــة راقيــة تفــي مبتطلباتــه، 

ــى مســتويات عامليــة بســرعة جيــدة ومســتوى عــال  وأن نرتقــي باخلدمــات الصحيــة فــي اململكــة إل

وكفــاءة متقدمــة.

من أهداف رؤية المملكة 2030 
في المجال الصحي

ـرة علــى األقــل  - ارتفــاع نســبة ممارســي الرياضــة ـم

أســبوعيًا مــن ١٣٪ إلــى ٤٠٪

- زيــادة متوســط العمــر املتوقــع مــن ٧٤ إلــى ٨٠ 

عــام

ذات  النوعيــة  التخصصــات  مــن  املزيــد  إيجــاد   -

الصحيــة اخلدمــات  فــي  األولويــة 

- متّكــن أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن احلصــول علــى 

ـرص عمــل مناســبة وتعليــم يضمــن اســتقالليتهم  ـف

ــي املجتمــع ــة ف واندماجهــم بوصفهــم عناصــر فاعل

- الوصــول إلــى مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر 

الربحــي ســنويًا مقابــل ١١ ألــف اآلن

رؤيـــــــة ٢٠٣٠



مستشفى األحساء تعقد

 مؤمتر دولي العتمــاد 
املؤسسات الصحية 

وسالمة املرضى

الصحيــة  الشــؤون  مديــر  رعايــة  حتــت 

قــام  العميــر  احلميــد  عبــد  باألحســاء 

الدكتــور عمــر بــن يحــن بافتتــاح املؤمتــر 

الدولــي العتمــاد املنشــآت الصحيــة وســالمة 

املرضــى وذلــك بقاعــة احملاضــرات مبستشــفى 

أخصائــي  مــن  عــدد  بحضــور  األحســاء. 

مستشــفيات  مختلــف  مــن  اجلــودة  إدارة 

ــن  ــر م ــدد كبي ــر ع ــا ضــم املؤمت ــة، كم املنطق

املتحدثــن مــن مختلــف دول العالــم، فــكان 

ــان  ــا، وعم ــة تركي ــن دول ــن م ــاك متحدث هن

واألردن باإلضافــة الــى متحدثــن محليــن 

مــن مستشــفى جامعــة الدمــام، ومستشــفى 

امللــك فهــد التخصصــي ووزارة الصحــة. 
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تنــاول املتحدثــن فــي املؤمتــر ثــالث محــاور وهــي: 

الوطنــي  الدولــي  االعتمــاد  فــي  القيــادة  دور 

ــا احملــور  للمنشــآت وحتســن ســالمة املرضــى، أم

ــي  ــاد الدول ــاول االعتم ــد تن ــر فق ــن املؤمت ــي م الثان

احملــور  وجــاء  الصحيــة.  للمنشــآت  والوطنــي 

الثالــث ليناقــش ســالمة املرضــى فــي املنشــآت 

الصحيــة. 

وقــد أشــار الدكتــور ماهــر جمــال الديــن املديــر 

التنفيــذي ملستشــفى األحســاء فــي كلمتــه إلــى 

دور قيــادات املنشــآت الصحيــة الهــام فــي احلصول 

ــن  ــي ملــا لذلــك م علــى االعتمــاد الوطنــي والدول

تأثيــر فــي حتســن ســالمة املرضــى، كمــا شــدد 

علــى الــدور املهــم للقيــادة الداعمــة لالعتمــاد مــن 

أجــل احلصــول علــى النتائــج املرجــوة وذلــك مــن 

ــات.  ــة ألداء املنظم ــة املؤشــرات الهام ــالل مراقب خ

ــن يحــن  ــر ب ــور عم ــر الدكت ــة أخــرى ذك ــن ناحي م

ــا خاصــًا لتحســن  ــي اهتمام أن وزارة الصحــة تول

ســالمة املرضــى فــي املنشــآت الصحيــة، وذلــك مــن 

خــالل احلــرص علــى اعتمــاد املنشــآت الصحيــة مــن 

قبــل املركــز الســعودي العتمــاد املنشــآت الصحية. 

ـري  كمــا حتــدث كل مــن البروفيســور راشــد العـب

مــن ســلطنة عمــان- جامعــة مســقط والبروفيســور 

ســيفال اكوجــن مــن تركيــا عــن أهميــة القيــادة 

الداعمــة لالعتمــاد املبنــي علــى االســس العلميــة 

والتجديــد. 

وتناولــت الدكتــورة ماجدة شــقدار قضيــة املتطلبات 

األساســية لســالمة املريــض كمــا هــي موضحــة فــي 

النســخة الثالثــة مــن كتــاب االعتمــاد الوطنــي. 

االعتمــاد  عمليــة  يصاحــب  مــا  املؤمتــر  ناقــش 

املوظفــن  علــى  تأثيــر  مــن  الصحيــة  باملنشــآت 

مــرورًا بتوضيــح االســتراتيجيات  بدرجــة عاليــة 

املطويــة جلعــل الطاقــم الطبــي ملــم بأهميــة ســالمة 

املريــض وحثــه علــى التبليــغ عــن الوقائــع التــي 

حتــدث فــي املستشــفى ومالهــا مــن أثــر فــي حتســن 

ســالمة املرضــى. 

ندوات طبية



مستشفى األحساء ينّظم ندوة طبية

حول ارتفاع ضغط الدم

بواقع 7 ساعات طبية تعليمية مستمرة
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نّظمــت مستشــفى األحســاء مؤخــرا، نــدوه طبيــة متخصصــة 

معتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة 

بواقــع 7 ســاعات طبيــة تعليميــة مســتمرة، بعنــوان )عــالج 

ارتفــاع ضغــط الــدم مــن منظــور التخصصــات الطبيــة 

أطبــاء  مــن  عــدد  مبشــاركة وحضــور  املختلفــة(، وذلــك 

املستشــفى.

أقيمــت النــدوة بقاعــة احملاضــرات باملستشــفى حتــت رعايــة 

املديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور/ ماهــر جمــال الديــن 

وبحضــور اإلدارة التنفيذيــة للمستشــفى وبرئاســة رئيــس 

الطاقــم الطبــي الدكتــور/ هشــام حســن امــام.

بــدأت النــدوة بكلمــة افتتاحيــة للدكتــور/ ماهــر جمــال 

الديــن املديــر التنفيــذي للمستشــفى ألقاهــا نيابــة عنــه 

ــي للمستشــفى، رحــب  ــر الطب ــادى عــون املدي الدكتــور/ ف

ــة  ــى أهمي ــدا عل ــاء احلضــور واملشــاركن مؤك ــا باألطب فيه

ـرض ارتفــاع ضغــط الــدم  موضــوع النــدوة، مبينــا أن ـم

املعــروف علميــا بالقاتــل الصامــت أصبــح يهــدد كثيــر مــن 

األصحــاء نســبة لطبيعــة ظــروف وضغــوط احليــاة العصريــة 

اليــوم، مقدمــا نبــذه تعريفيــة عــن املستشــفى تنــاول فيهــا 

ــة باملستشــفى. ــة املقدم ــات الطبي ــن اخلدم ــد م اجلدي

بعــد ذلــك، شــهدت النــدوة تقــدمي ســبعة محاضــرات بــدأت 

ـراض  أـم استشــاري  ـراوي  اـل للدكتــور/ محمــد  مبحاضــرة 

ــم  ــا )تقيي ــة باملستشــفى، وعنوانه ــة الدموي ــب واألوعي القل

فيهــا  تنــاول  عــام(،  منظــور  مــن  الــدم  ارتفــاع ضغــط 

ــدم وكيفيــة حتاشــى  التعريــف الصحيــح الرتفــاع ضغــط ال

األخطــاء التشــخيصية وكيفيــة وضــع اخلطــط العالجيــة 

الــدم وكذلــك  ارتفــاع ضغــط  حــاالت  املناســبة ملختلــف 

ــط  ــاع ضغ ــاالت ارتف ــالج ح ــه ع ــال ألدوي ــتخدام الفع االس

ــدم. ال

ــي أمــراض  ــن أخصائ ــو العين ــور/ شــريف أب ــى الدكت وألق

ـوان  القلــب واألوعيــة الدمويــة باملستشــفى محاضــره بعـن

ــدم(، اســتعرض  ــي الرتفــاع ضغــط ال )العــالج غيــر الدوائ

فيهــا الوســائل غيــر الدوائيــة املســاعدة فــي عــالج ارتفــاع 

ضغــط الــدم مثــل تغيــر النمــط املعيشــي واالهتمام مبمارســة 

ـواع األطعمــة املتناولــة وتأثيــر مــاده  الرياضــة وتعديــل اـن

ــر  ــن الوســائل غي ــا م ــدم وغيره ــى ضغــط ال ــن عل النيكوت

ــدم. الدوائيــة التــي تؤثــر فــي ضغــط ال

ــي أمــراض  ــم أخصائ ــد املنع ــور/ مجــدي عب ــاول الدكت وتن

القلــب واألوعيــة الدمويــة باملستشــفى فــي محاضــرة بعنــوان 

ــة تصنيــف  ــدم( كيفي ــاع ضغــط ال )احلــاالت احلرجــة الرتف

احلرجــة  احلــاالت  الــدم وحتديــد  ضغــط  ارتفــاع  حــاالت 

التــي تســتوجب التعامــل الفــوري مــع املريــض وتســتوجب 

التنــومي الفــوري بوحــدة الرعايــة املركــزة ونوعيــة التدخــالت 

ــك احلــاالت. ــي تل ــض ف ــا املري ــي يحتاجه والعالجــات الت

وعــرض الدكتــور/ تامــر صابــر استشــاري الغــدد الصمــاء 

ــدم  ــاع ضغــط ال ــه بعنــوان )ارتف ــي محاضرت باملستشــفى ف

ـوي، مبينــا  ـوي( أســباب ارتفــاع ضغــط الــدم الثاـن الثاـن

أنهــا عــدة وأن أهمهــا هــو ارتفــاع ضغــط الــدم الــذي تســببه 

أمــراض مختلفــة فــي أجهــزة اخــرى مــن اجلســم مثــل أمــراض 

ـراض الكلــى وغيرهــا، مؤكــدا علــى  الغــدد الصمــاء وأـم

ـراض املســببة  أهميــة معرفــة كيفيــة تشــخيص تلــك األـم

الرتفــاع ضغــط الــدم الثانــوي وكيفيــة عالجهــا ســواء كان 

ــي أو جراحــي. هــذا العــالج دوائ

ومــن جهتــه، بــّن الدكتــور/ هشــام حســن امــام استشــاري 

التوليــد وأمــراض النســاء باملستشــفى فــي محاضــرة بعنــوان 

)أمــراض ارتفــاع ضغــط الــدم املصاحبــة للحمــل، التعريــف 

العلمــي الرتفــاع ضغــط الــدم اثنــاء احلمــل موضحــا خطــورة 

أن يكــون ارتفــاع ضغــط الــدم مصحوبــا بوجــود زالل بالبــول 

ــن  ــه م ــى أن ــل مشــيرا إل ــروف مبــرض تســمم احلم ــو املع وه

األمــراض اخلطيــرة التــي يجــب ســرعه تشــخيصها والتعامــل 

معهــا بشــكل ســريع لتحاشــى أي مضاعفــات علــى االم أو 

اجلنــن، مســتعرضا الوســائل احلديثــة لتوقــع حــدوث تســمم 

احلمــل وطــرق الوقايــة منــه. 

ــى  ــاس الشــربيني استشــارية الكل ــورة/ اين ــت الدكت وتناول

باملستشــفى فــي محاضرتهــا حــول أســباب ارتفــاع ضغــط 

الــدم فــي املجموعــة اخلطــرة مــن املرضــى وهــم املرضــى الذيــن 

ـرة مثــل مرضــى الكلــى  ـراض اخــرى خطـي يعانــون مــن اـم

ومرضــى الســكرى وغيرهــم، وكيفيــة وقايتهــم وعالجهــم 

مــن ارتفــاع ضغــط الــدم مبينــة أنهــم يكونــون أكثــر عرضــة 

ملضاعفــات املــرض األساســي الــذي يعانــون منــه باإلضافــة 

إلــى ســرعة تعرضهــم إلــى مضاعفــات مــرض ارتفــاع ضغــط 

الــدم. 

ـراض  األـم استشــاري  علــي  املتولــي  الدكتــور/  وألقــى 

العصبيــة باملستشــفى محاضــرة عــن عــالج ارتفــاع ضغــط 

الــدم فــي حــاالت اجللطــات الدماغيــة تنــاول فيهــا كيفيــة 

التشــخيص الدقيــق للحــاالت اجللطــات الدماغيــة املصاحبة 

ــة  ــالج املســتخدمة وكيفي ــرق الع ــدم وط ــط ال ــاع ضغ الرتف

ــة. ــكل حال ــد النظــام العالجــي املناســب ل حتدي

وفــي ختــام النــدوة، قــام الدكتــور/ هشــام حســن امــام 

النــدوة بفتــح املجــال للنقــاش وطــرح املداخــالت  رئيــس 

العلميــة والطبيــة بــن احملاضريــن واألطبــاء احلضــور، وبعــد 

سلســلة مــن احلــوارات والنقاشــات مت اإلعــالن عــن اختتــام 

فعاليــات النــدوة مبلخــص عمــا تضمنتــه مــن توصيــات 

بغــرض تقــدمي خدمــة طبيــة أفضــل ألهالــي األحســاء ومــا 

ــن اململكــة. ــة الشــرقية م ــدن وقــرى املنطق ــن م ــا م حوله

ندوات طبية
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تضمنت فحوصات طبية مجانية شاملة للمشاركين..
حملة مستشفى األحساء للتبرع بالدم تستقطب املواطنني واملقيمني

نظمــت إدارة العالقــات العامــة والتســويق مبستشــفى األحســاء، بإشــراف قســم اخلدمــة االجتماعيــة، حملــة للتبــرع بالــدم حتــت شــعار 

»شــعاع األمــل يبــدأ بقطــرة«.
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وقــد افتتــح هــذه احلملــة املديــر التنفيــذي باملستشــفى ماهــر جمــال الديــن، 

ومديــر العالقــات العامــة هشــام بــودي، والذيــن قامــوا بجولــٍة داخــل املعــرض 

املُخصــص للحملــة وتضمــن العديــد مــن األقســام، مــن بينهــا قســم التثقيــف 

ــادة  ــالل زي ــن خ ــده؛ م ــدم وفوائ ــرع بال ــة التب ــة بأهمي ــول التوعي الصحــي ح

نشــاط الــدورة الدمويــة؛ إضافــة إلــى التقليــل مــن مخاطــر اإلصابــة بأمــراض 

القلــب وانســداد الشــراين.

ــة  ــن األغذي ــذي تضم ــة، وال ــا بالتغذي ــًما مختًص ــن املعــرض قس ــا تضم كم

الغنيــة باحلديــد ملنــع فقــر الــدم النــاجت عــن نقــص احلديــد والنصائــح الغذائيــة 

املهمــة لرفــع نســبة الــدم فــي اجلســم.. إضافــة إلــى قســم آخــر مت تخصيصــه 

لضيافــة الــزوار وتقــدمي األكل والعصائــر.

ــر  ــام املدي ــذا املعــرض، وق ــي ه ــة ف ــات اخلارجي ــن اجله ــدٌد م ــارك ع ــد ش وق

التنفيــذي بتكــرمي املوظفــن املشــاركن فــي املعــرض واجلهــات املشــاركة.

وكان الالفــت ُمشــاركة العديــد مــن املواطنــن واملقيمــن بالتبــرع بالــدم؛ كمــا 

ــن الفحوصــات  ــة م ــي احلمل ــن شــاركوا ف ــون املتبرعــون الذي اســتفاد املواطن

ــد  ــدم لتحدي ــرع بال التــي أجراهــا املستشــفى للمتطوعــن الراغبــن فــي التب

نســبة الهموجلوبــن بالــدم، ومــن ثــمَّ قيــاس الضغــط والســكر؛ للتأكــد مــن 

ســالمة املتقــدم للتبــرع، وتقــدمي شــهادة شــكر وتقديــر ملــن تبــرع وهديــة 

ــة. تذكاري

مـبــــــــادرات



على جميع عيادات مستشفى األحساء
خصم يصل إلى ٪50 

ــي الســعودي الـــ  ــبة اليــوم الوطن ــه مبناس ــار احتفاليت ــي إط ف

ـرة  كبـي بتقــدمي خصومــات  قــام مستشــفى األحســاء   ،86
جميــع  علــى   %  50 إلــى  وصلــت  ومراجعيــه  لعمالئــه 

العيــادات باملستشــفى. كمــا طرحــت خصومــات مميــزة وخاصــة 

لرجــال األمــن.

ــر التنفيــذي باملستشــفى األســتاذ ماهــر جمــال  وأوضــح املدي

الديــن بــأن مجلــس إدارة شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة 

يتقدمــون  منســوبيها  األحســاء وجميــع  مستشــفى  وإدارة 

بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات ملقــام خــادم احلرمــن 

ــه  ــز آل ســعود - حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س الشــريفن املل

ــي  ــه - والشــعب الســعودي الكــرمي، مبناســبة اليــوم الوطن الل

ـرى توحيــد اململكــة، داعيــا املولــى العلــي القديــر أن  وذـك

يــدمي علــى هــذه البــالد أمنهــا وأمانهــا وعزهــا ورخاءهــا، وأن 

يحفــظ قادتهــا ووالة أمرهــا وأن ميتعهــم بالصحــة والعافيــة.

 احتفااًل باليوم الوطني
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هشــام  العامــة  العالقــات  مديــر  قــال  جانبــه،  ومــن 

التهانــي  ـودي أن إدارة املستشــفى تزجــي  ـب عبداللــه 

التبريــكات مبناســبة اليــوم الوطنــي ململكتنــا احلبيبــة و 

توحيــد هــذا الكيــان حتــت رايــة )ال الــه اال اللــه( إلــى 

مقــام قيادتنــا احلكيمــة - حفظهــم اللــه - وإلــى كافــة 

أفــراد الشــعب الســعودي النبيــل، مبناســبة ذكــرى اليــوم 

ــا الغاليــة. ــي الـــ 86 ململكتن الوطن

ـوم العزيــز  وأوضــح أن املستشــفى واحتفــاال بهــذا الـي

ــع  ــدم جلمي ــرع بال ــة للتب ــة مفتوح ــاركت بحمل ــا ش علين

ــر اخلــاص باملستشــفى،  املواطنــن واملقيمــن فــي املختب

اســتمرت ملــدة يومــن، وأقامــت كذلــك معرضــا خاصــا 

ومجســمات  صــور  علــى  اشــتمل  الوطنــي،  ـوم  بالـي

متنوعــة حتكــي تاريــخ توحيــد اململكــة ومســيرة تطورهــا 

ـرى احلبيبــة ململكتنــا الغاليــة  وتعبــر عــن هــذه الذـك

مبشــاركة عــدد مــن موظفــي وموظفــات املستشــفى.

ــّن بــودي أن االحتفاليــة ضمــت كذلــك تنفيــذ عــدد  وب

الهدايــا واألعــالم  املفتوحــة وتقــدمي  النشــاطات  مــن 

والتبريــكات  التهانــي  وتبــادل  واألطفــال  للــزوار 

باإلضافــة إلــى تخصيــص ركــن لألطفــال ملمارســة هوايــة 

الرســم والتلويــن فــي إطــار مناســبة هــذا اليــوم الغالــي. 

ــن مــن  ــن املتميزي ــام املستشــفى بتكــرمي العامل كمــا ق

ــي  ــارز ف ــم دور ب ــن كان له ــون« والذي اجلنــود »املجهول

اخلدمــة الصحيــة مــن أطبــاء وموظفــن وممرضــن.

ــي  ــب، شــاركت مستشــفى األحســاء ف ــي ذات اجلان وف

ــذ  ــم وتنفي ــي للمملكــة بتنظي ــا باليــوم الوطن احتفاليته

األعــالم  املراجعــن  واهــداء  الفعاليــات  مــن  عــدد 

ـوم وكذلــك تزيــن  ـوا بهــذا الـي الســعودية حتــى يحتفـل

األقســام  جميــع  فــي  اخلضــراء  باألعــالم  املستشــفى 

واملمــرات اخلاصــة كمــا مت وضــع البالونــات اخلضــراء 

والبيضــاء فــي املداخــل اخلاصــة باملستشــفى. 

ــرق العمــل باملستشــفى تبادلــوا  ــة ف ــى أن كاف ــار إل يُش

ـرى  الذـك هــذه  مبناســبة  الوطنيــة  واملشــاعر  التهانــي 

اخلالــدة التــي نحتفــل بهــا كل عــام، مؤكديــن علــى دور 

مؤســس هــذه البــالد - املغفــور لــه بــإذن اللــه - امللــك 

عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن طيــب اللــه ثــراه، الــذي جمــع 

شــتات هــذه البــالد، حتــت رايــة التوحيــد اخلالــدة، وأقــام 

مجدهــا علــى كتــاب اللــه وســنة نبيــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم، فقامــت دولــة حديثــة متطــورة. 

ـود الوطــن البواســل الذيــن يبذلــون  كمــا شــكروا جـن

النفــس ويســهرون الليالــي مــن أجــل األمــن واألمــان 

الــذي ننعــم فيــه فــي هــذه البــالد الغاليــة املباركــة داعــن 

اللــه ان يســدد خطاهــم ويوفــق مســعاهم وأن يحفــظ 

ــن  ــا األم ــدمي علين ــن كل ســوء وأن ي ــا م ــا ومليكن بلدن

واالســتقرار. 
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مـبــــــــادرات



مستشفى األحساء يشـارك 
يف ملتقى التوظيف الثـــــالث 

باملعهد املهني

ــد  ــه املعه ــذي نظم ــث، ال ــف الثال ــى التوظي ــي ملتق ــاء مؤخــرا، ف ــفى االحس ــارك مستش ش

ــل  ــي العم ــن ف ــن الراغب ــد م ــف خريجــي املعه ــي باألحســاء لتوظي الثانــوي الصناعــي املهن

بالقطــاع اخلــاص باإلضافــة إلــى توفيــر الوظائــف املهنيــة املالئمــة للشــباب الســعودي للعمــل 

فــي منشــآت ومرافــق القطــاع األهلــي واخلــاص باملنطقــة.
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وتعّبــر تلــك املشــاركة عــن حرص املستشــفى واهتمامها 

ــل  ــن الشــباب الســعودي املؤه ــة م ــاءات الوطني بالكف

توفيــر  علــى  تســاعدهم  بحيــث  واجلــاد والطمــوح، 

فــرص عمــل وتســاعدهم علــى تعزيــز قدراتهــم املهنيــة 

يســهم  مــا  املســتمر  املهنــي  التدريــب  خــالل  مــن 

بالرقــي للشــباب وتعزيــز مكانتهــم فــي خدمــة الوطــن 

وتشــجيعهم لالنخــراط فــي األعمــال املهنيــة.

ـرص عمــل جذابــة  ـف وتأتــي هــذه املشــاركة لتقــدمي 

مســتويات  أعلــى  املواطنــة وفــق  الشــابة  للطاقــات 

اجلــودة والكفــاءة التــي تتــالءم مــع تطلعــات عمالئنــا، 

وتســهم فــي تعزيــز عالقــات املستشــفى املتينــة واملبنية 

علــى التعــاون والتكامــل مــع جميــع اجلهــات املعنيــة 

ـوى  الـق مســاهمة  نســبة  ورفــع  التوظيــف،  بشــؤون 

ــل. ــوق العم ــي س ــة ف ــة الوطني العامل

ـودي مديــر  ـب االســتاذ هشــام  ومــن جهتــه، أوضــح 

العالقــات العامــة باملستشــفى هذه املشــاركة انســجاما 

مــع رؤيــة ورســالة املستشــفى فــي دعــم جهــود توطــن 

الوظائــف وتوفيــر فــرص العمــل للمواطنــن، مبيًنــا أن 

تنظيــم مثــل هــذا امللتقــى هــو تأكيــد للــدور الرائــد فــي 

تأهيــل املــوارد البشــرية الوطنيــة الشــابة، مــا يتطلــب 

دعمــه وتشــجيعه مــن اجــل جــذب واســتقطاب الشــباب 

للعمــل فــي املجــاالت املهنيــة املختلفــة.

خطتــه  ضمــن  حريــض  املستشــفى  أن  ـودي  ـب وبــّن 

وبرنامجــه فــي توطــن الوظائــف وتوظيــف الشــباب 

ــي مثــل هــذه الفعاليــات  ــى املشــاركة ف الســعودي عل

التــي مــن شــأنها توطيــد العالقــة بــن املستشــفى 

وكافــة جهــات ومؤسســات التأهيــل والتعليــم والتدريب 

مــن جهــة واملجتمــع احمللــي مــن جهــة أخــرى، مؤكــدًا 

ضــرورة تكاتــف اجلهــود إلجنــاح مثــل هــذه الفعاليــات 

تنــدرج ايضــا ضمــن مفاهيــم خدمــة  التــي  العامــة 

وتنميــة املجتمــع واملســؤولية االجتماعيــة.
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املهنــة  ـوم  ـي فــي  مؤخــرا،  األحســاء  مستشــفى  شــارك 

ــت  ــذي درج ــك فيصــل باألحســاء، وال ــة املل ــام بجامع املق

ــن  ــدد م ــنوات مبشــاركة ع ــذ س ــة من ــه اجلامع ــى تنظيم عل

الشــركات واملؤسســات فــي القطاعــن احلكومــي واألهلــي، 

ـرص  الـف بأنشــطتها وخدماتهــا وطــرح  للتعريــف  وذلــك 

ــة املتاحــة الســتقطاب الكــوادر البشــرية املميــزة. الوظيفي

وتأتــي مشــاركة املستشــفى فــي اليــوم حرصــا علــى فتــح 

ــة  ــة املرموق ــات التعليمي ــة اجله ــع كاف قنــوات التواصــل م

ــة وطــالب  ــن جه ــن اخلبــرات م ــاون ب ــي األحســاء والتع ف

مــن  والتمريــض  الطــب  كليــات  وخريجــي  وطالبــات 

ــن  ــدد م ــتقطاب ع ــك بحــث فــرص اس ــة أخــرى، وكذل جه

الكفــاءات الوطنيــة الشــابة واملؤهلــة للعمــل باملستشــفى، 

حيــث مت إقامــة معــرض تعريفــي بأبــرز اخلدمــات التــي 

يقدمهــا املستشــفى واملزايــا الوظيفيــة ملنســوبيه.

وشــملت مشــاركة املستشــفى كذلــك عــرض فيلــم تعريفــي 

باإلضافــة  املستشــفى،  وتطــور  ومســيرة  تاريــخ  عــن 

ـرات واملعــارف ومناقشــة كل مــا يتعلــق  إلــى تبــادل اخلـب

بواقــع ومســتقبل العلــوم الصحيــة واختيــار التخصصــات 

الصحيــة، مــع التركيــز علــى وضع دراســة الطــب والتمريض 

ــك  ــع خريجــي تل ــل القطــاع اخلــاص م ــي اململكــة وتعام ف

ــة  ــة الصحي ــوق الرعاي ــي س ــم ف ــات وفــرص توظيفه الكلي

والطبيــة باململكــة.

ـوم املهنــة، إقبــااًل  وشــهد جنــاح املستشــفى املشــارك بـي

ــى شــرح  ــث اســتمعوا إل ــن طــالب اجلامعــة، حي واســعًا م

ــي  ــإدارة املــوارد البشــرية ف ــف ب ــن قســم التوظي مفصــل م

املستشــفى عــن فــرص العمــل الوظيفيــة وآليــة التقــدم لها، 

ــا  ــي يحصــل عليه ــا الت ــب املوجــودة واملزاي ــج التدري وبرام

منســوبي املستشــفى، وآليــة االلتحــاق بالعمــل وجميــع مــا 

ــه، والشــروط الواجــب توفرهــا فــي املتقــدم. ــق ب يتعل

اجلديــر بالذكــر أن إدارة املستشــفى تعمــل ضمــن توجههــا 

االســتراتيجي علــى ضــم املميزيــن مــن الشــباب الســعودي 

حديثــي التخــرج ممــن أثبتــوا قدراتهــم العلميــة لالســتفادة 

مــن مؤهالتهــم وصقــل مهاراتهــم مبــا ميكنهــم مــن مواكبــة 

التطــورات املتســارعة التــي تشــهدها صناعــة وخدمــات 

وأســواق الرعايــة الصحيــة فــي اململكــة والعالــم.

مستشفى األحساء 
يشـــــــــارك يف يــــــوم املهـنـــــــة 
بجـــــامعة امللك فيصــــــل
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   حتــت رعايــة وكيــل محافظــة األحســاء األســتاذ خالــد 

البــراك أقيــم معــرض “الفيــروز أكســبو العائلي” 2016 

فــي الســاحة اخلارجيــة لفنــدق األحســاء انتركونتننتــال.

ويهــدف  ثالثــة،  ملــدة  املعــرض  فعاليــات  واســتمرت 

شــباب  ودعــم  املجتمــع  أبنــاء  خدمــة  إلــى  املعــرض 

باحملافظــة. الســياحة  وتنشــيط  األعمــال  وشــابات 

وشــهد معــرض »الفيــروز« مشــاركة أكثــر مــن 70 ركــن 

متنــوع ومختلــف كان لهــم دور كبيــر فــي الظهور بشــكل 

جديــد وجــذب اجلمهــور، حيــث ضــم املعــرض املقــام فــي 

الهــواء الطلــق أركان مخصصــة للرســم احلــر، وأركان 

إلبداعــات األســر املنتجــة، وركــن األعمــال اليدويــة الــذي 

اجتــذب عــدد كبيــر مــن اجلمهــور.

15 ألف زائر في 3 أيام

المستشفى راعي طبي 

ملعرض الفيروز العائلي
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وتواجــد املستشــفى كعادتــه بجناحــه املميــز للتوعيــة وتقــدمي االستشــارات 

الفحــص وتوزيــع  خدمــات  لتقــدمي  باإلضافــة  املعــرض،  لــزوار  والنصيحــة 

والهدايــا. املطويــات 

فيمــا شــاركت فــي جنــاح املستشــفى الدكتــورة منــال فالتــه استشــاري اجللديــة 

والتجميــل والدكتــورة رانيــا ســعد أخصائــي اجللديــة والتجميــل، وقامــوا بإجــراء 

جلســات فيلــر شــفايف واخلــدود وجلســات ديرمــا بــن للوجــه أمــام الــزوار 

ــى الســناب شــات. ــى حســاب املستشــفى عل وتغطيتهــا مباشــرة عل

مــن جانبــه، أكــد مديــر العالقــات العامــة مبستشــفى االحســاء هشــام بــودي على 

ــدوره جتــاه مجتمــع املنطقــة كجــزء  اســتمرار مستشــفى األحســاء فــي القيــام ب

ـودي عــن ســعادته باســتمرار الشــراكة  مــن مســئولياته االجتماعيــة، وعبــر ـب

الفاعلــة مــع إدارة املعــرض للســنة الثالثــة علــى التوالــي، وبــن أن رســالة 

ــك كان املستشــفى  ــى األســرة، لذل املعــرض األساســية موجهــة فــي االســاس إل

حريصــا علــى تقــدمي دعمــه ورعايتــه الطبيــة لــزوار املعــرض الذيــن جتــاوزوا 15 

ألــف زائــر علــى مــدار ثالثــة أيــام.

مـبــــــــادرات



 20 مؤخــرًا،  األحســاء،  مستشــفى  ـرم  ـك    

ــن أكملــوا  ــي املستشــفى الذي ــن موظف ــًا م موظف

10 ســنوات فــي خدمــة مستشــفى األحســاء 
ــن  ــن م ــع املوظف ــآت جلمي ــدمي املكاف ــا مت تق كم

اإلدارة. قبــل 

ـري إدارات  جــاء التكــرمي بحضــور جميــع مدـي

املستشــفى يتقدمهــم املديــر التنفيــذي الدكتــور 

ماهــر جمــال الديــن الــذي قــدم شــكره جلميــع 

املستشــفى، وأكــدوا  ـوا  خدـم الذيــن  املوظفــن 

مــن خــالل عملهــم والئهــم للمستشــفى وحرصهــم 

ــى املثابــرة خلدمــة املرضــى مــن خــالل تقــدمي  عل

أنواعهــا  بشــتى  الســليمة  الصحيــة  الرعايــة 

جلميــع املرضــى فــي املستشــفى.

وخــالل التكــرمي حصــل املكرمــون علــى جوائــز 

عبــارة  األولــى  ـزة  اجلاـئ كانــت  حيــث  قيمــة 

ـران مــن قبــل اخلطــوط اجلويــة  ـرة طـي عــن تذـك

بينمــا  العالــم  فــي  دولــة  أي  إلــى  الســعودية 

كانــت اجلائــزة الثانيــة عبــارة عــن  تذكــرة طيــران 

إلــى أبوظبــي مــع اإلقامــة واجلائــزة الثالثــة عبــارة 

.'7 'ايفــون  جهــاز  عــن 

تكريم 20 موظف 

أمضوا 10 سنوات  

يف خدمة 
مستشفى األحساء
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ــا مستشــفى األحســاء بشــكل  ــي ينظمه ــة الت ــج التوعي ــتمراًرا لبرام اس

ــة؛  ــة الصحي ــا بالتوعي ــا خاًص ــت إدارة املستشــفى معرًض مســتمر، أقام

ــف الصحــي  ــي للصحــة، بإشــراف قســم التثقي ــع اليــوم العامل ــا م تزامًن

ــض. ــات املرضــى وقســم التمري ــة وقســم خدم ــة االجتماعي وقســم اخلدم

وتأتــي تلــك الفعاليــة حرًصــا مــن املستشــفى علــى إيصــال الرســالة 

باملعلومــات  النــاس  إلملــام  ـًزا  وتعزـي الصحيــح،  بالشــكل  التوعويــة 

واحلقائــق الصحيــة وترســيخ إحساســهم باملســئولية نحــو صحتهــم وصحــة 

غيرهــم، وتأكيــًدا علــى دور النشــاطات التوعويــة فــي نشــر املفاهيــم 

واملعــارف واملمارســات الصحيــة الســليمة مبــا يســاعد فــي حتســن نوعيــة 

ــع.  ــاة للفــرد واملجتم احلي

مــن  العديــد  تقــدمي  العيــادات، وتضمــن  بهــو  فــي  املعــرض  قيــم 
ُ
وأ

املطويــات والبروشــورات واملطويــات التوعويــة والتثقيفيــة والصحيــة، 

إضافــة إلــى نصائــح إرشــادية لــكل زائــر مــع عمــل فحوصــات للســكر 

والضغــط ودخــول مجانــي للعيــادات. فيمــا وزعــت اللوحــات التعريفيــة 

ـوم العاملــي للصحــة علــى مداخــل ومخــارج املستشــفى. بالـي

ومــن جهتهــم، أكــد زوار املعــرض، أنــه امتــداد للمبــادرات والفعاليــات 

املتميــزة التــي تنظمهــا املستشــفى بشــكل متواصل للمســاهمة في توعية 

املجتمــع وتعزيــز الصحــة ودعــم البرامــج والفعاليــات التوعويــة، مبينــن 

أنهــم اســتفادوا مــن املعلومــات والنصائــح اجليــدة التــي وفرهــا لهــم وتفيــد 

الشــخص الصحــي حتــى ال يقــع فريســة لألمــراض واملشــكالت الصحيــة.

وثّمنــوا دور املستشــفى فــي التثقيــف الصحــي ونشــر املعرفــة مــن خــالل 

التعريــف بقضايــا الصحــة ورفــع مســتوى الوعــي الصحــي، وتعزيــز 

ــة والعــالج وترســيخ  املناقشــات املفتوحــة حــول األمــراض، وطــرق الوقاي

ــة الســليمة. ــات الصحي ــاء االجتاه الســلوك الصحــي الســليم وبن

تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة..

مستشفى األحساء يقّيم 
معرًض توعوًيا ويقدم فحوصات مجانية للسكر والضغط 

خدمة املجتمع



مستشفى األحساء 
يحتفل باليوم العالمي 

فــي لوحــة تعبيريــة متميــزة حــول أهميــة غســل 

ــن، احتفــل مستشــفى األحســاء  ــة اليدي ونظاف

باليــوم العاملــي لغســل اليديــن الــذي يصــادف 

ـوم 15 أكتوبــر مــن كل عــام، تزامنــا مــع  ـي

عامــا   2008 عــام  املتحــدة  األمم  إعــالن 

التوعيــة  بهــدف  الصحــي،  للصــرف  دوليــا 

والصابــون  باملــاء  اليديــن  غســل  بأهميــة 

ــاع  ــة مــن األمــراض، وتأكيــد أهميــة اتب للوقاي

ســلوك غســل اليديــن ليصبــح ممارســة معتــادة 

وتشــجيع االلتــزام بــه علــى املــدى الطويــل.

ملستشــفى  التنفيــذي  املديــر  احلفــل  ودشــن 

ــدد  ــن وع ــال الدي ــر جم ــور ماه األحســاء الدكت

مــن األطبــاء واملستشــارين فــي تخصصــات 

املشــارك  الصحــة  وزارة  بحضــور وفــد  عــدة 

ــرزت مظاهــر  فــي هــذا اليــوم العاملــي، حيــث ب

االحتفاليــة باملستشــفى فــي انتشــار الصــور 

ــدات  ــع أدوات ومع ــة وتوزي ــادية والتوعي االرش

واألقســام  البهــو  فــي  والتنظيــف  التعقيــم 

باملستشــفى. الداخليــة 

لغسل اليدين
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وقــد ابتــدأ برنامــج االحتفاليــة مبجموعــة مــن 

فــي  األطبــاء  مــن  نخبــة  قدمهــا  احملاضــرات 

مختلــف األقســام بعدهــا مت القيــام بجولــة داخــل 

املستشــفى ابتــداء باملعــرض املصاحــب والتعــرف 

ـرات  علــى املنشــورات واملطويــات املقدمــة والبـن

التوعويــة حــول هــذا اليــوم وتقــدمي مجموعــة مــن 

الهدايــا التوعويــة اخلاصــة باملناســبة للحضــور 

ـوف.  والضـي

املستشــفى  أقســام  داخــل  اجلولــة  اســتمرت 

مــن بينهــا الطــوارئ والعنايــة املركــزة وغيرهــا 

مــن األقســام، حيــث مت مــن خاللهــا التعريــف 

بأهميــة غســل اليديــن باملــاء والصابــون للوقايــة 

املشــاركن  ـوف واحلضــور  للضـي ـراض  األـم مــن 

للــكادر  اليديــن  نظافــة  وأيًضــا  واملراجعــن، 

العــدوى داخــل  انتقــال  مــن  للوقايــة  الصحــي 

الصحيــة. املنشــآت 

وبهــذه املناســبة، أكــد املديــر التنفيــذي ملستشــفى 

األحســاء الدكتــور ماهــر جمــال الديــن أن احتفــال 

املستشــفى بهــذا اليــوم العاملــي يحمــل مجموعــة 

مــن الرســائل الهامــة التــي تهــدف إلــى التوعيــة 

بأهميــة غســل اليديــن بالصابــون للوقايــة مــن 

ــلوك غســل  ــاع س ــة اتب ــد أهمي األمــراض، وتأكي

اليديــن ليصبــح ممارســة معتــادة وتشــجيع االلتزام 

بــه علــى املــدى الطويــل.

وأوضــح أن املستشــفى حريــص علــى االحتفــال 

وإظهارهــا  العامليــة  الصحيــة  األيــام  مبختلــف 

بالشــكل الــذي يتناســب مــع بيئــة املجتمــع فــي 

األحســاء مبينــا أن النشــاطات والفعاليــات فــي 

هــذه األيــام العامليــة تســهم فــي توعيــة وتثقيــف 

ــر  ــا أكب ــدوا اهتمام ــن لكــي يب ــن واملقيم املواطن

ــة،  ــات الصحي ــادات والســلوكيات واملمارس بالع

بــل وتســهم فــي بنــاء حلقــات وصــل وتعــاون بــن 

ــع. املستشــفى واملجتم

ولفــت جمــال الديــن إلــى أن الترويــج لغســل 

اليديــن فــي أوســاط األطفــال يضمــن انتشــار 

خاصــة وأن  كلهــا،  املجتمعــات  فــي  املمارســة 

ــة  ــر، كمــا أن التوعي ــاع التغيي ــال هــم صن األطف

بشــأن ممارســات غســل اليديــن والنظافــة الصحية 

خاصــة  ـراض  األـم مــن  الوقايــة  علــى  يســاعد 

ــزا وعــدوى اجلهــاز الهضمــي. املعديــة كاإلنفلون

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
نقــدم فيمــا يلــي الطريقــة الصحيحــة لغســل 
اليديــن، بنــاء علــى توصيــات مــن عــدة مصــادر، 

ــاء األطفــال  ــة ألطب ــل الرابطــة األلماني مث

يجــب خلــع كل خاتــم أو إســورة تعيــق وصــول المــاء 
لليدين.

غسل اليدين أوال بمياه صافية وبال صابون.
الحــرص علــى وصــول المــاء إلــى الفراغــات بيــن 

والمعصــم. األظافــر  وتحــت  األصابــع 
إضافة الصابون وحك اليدين به.

يجــب التحقــق مــن وصــول الصابــون إلــى ظهــر 
اليديــن وراحتيهمــا والفراغــات بيــن األصابــع وتحــت 

األظافــر والمعصــم.
إلــى  والصابــون  المــاء  وصــول  علــى  الحــرص 
الفراغــات بيــن األصابــع وتحــت األظافــر والمعصــم 

أيضــًا.
ــة،  ــن يكــون لمــدة ال تقــل عــن 20 ثاني غســل اليدي
اليديــن،  اتســاخ  درجــة  حســب  أكثــر  تكــون  وقــد 

فيمكــن أن تصــل لدقيقــة أو أكثــر.
إزالة أية أوساخ أو فضالت بشكل كامل.

يمكن إعادة الخطوات السابقة أكثر من مرة.
مــن  تغســالن  اليديــن،  نظافــة  مــن  التأكــد  بعــد 

الصابــون.
بعــد االنتهــاء تجفــف اليــدان جيــدا بالمناديــل الورقية 

المخصصــة لالســتعمال مــرة واحدة.

خدمة املجتمع
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أطفــال  مؤخــرا  األحســاء  مستشــفى  اســتضاف 

مركــز حيــاة للرعايــة النهاريــة لــذوي االحتياجــات 

العاملــي  ـوم  بالـي داون( احتفــااًل  اخلاصة )متالزمــة 

ملتالزمــة داون حتــت عنــوان )أصدقائــي مجتمعــي(.

واحتضــن احلفــل الــذي يأتــي ضمــن رســالة املستشــفى 

في مجال املســؤولية املجتمعية، عدًدا من الفعاليات 

ــة  ــة والتأهيلي ــة والتربوي ــة واحلمــالت التثقيفي التوعي

والترفيهيــة، ومنهــا )ركــن الرســم والتلويــن، ركــن 

األلعــاب التعليميــة، ركــن العنايــة بالــذات وركــن 

دمــج أطفــال متالزمــة دوان فــي املجتمــع ومنحهــم 

ــات  ــه طالب ــن علي ــال، والقائم ــة األطف الفرصــة كبقي

كليــة اآلداب وقســم اخلدمــة االجتماعيــة بجامعــة 

امللــك فيصــل(. كمــا جــرى خــالل االحتفاليــة توزيــع 

ــة اإلفطــار. ــاول وجب ــال، وتن ــى األطف ــا عل الهداي

ـرة مركــز حيــاة األســتاذة  مــن جهتهــا، عبّــرت مدـي

وتقديرهــا  شــكرها  عظيــم  عــن  شــبالق  دعــاء 

ــه فــي اســتضافة واجنــاح  ملستشــفى األحســاء لتعاون

الفعاليــة مشــيدة بتكاتــف جهــود طواقمــه الطبيــة 

ــذه  ــى وجــوة ه ــة عل ــز لرســم الفرح ــات املرك ــع معلم م

ـزة علينــا مــن أطفالنــا. وأكــدت علــى  الفئــة العزـي

ــبابه  ــة وأس ــن اإلعاق ــوع م ــذا الن ــة به ضــرورة التوعي

ــة  ــة الغالي ــذه الفئ ــع ه ــل م ــة التعام واعراضــه وكيفي

مــن األطفــال وضــرورة دمجهــم فــي املجتمــع واالخــذ 

بأيديهــم للرفــع مــن مســتواهم التعليمــي والعقلــي 

واالجتماعــي. والنفســي 

 Down داون متالزمــة  أطفــال  إلــى  ُيشــار 

لهــم  عاديــن  أطفــال  كأي  syndrome هــم 
نفــس احتياجاتهــم اجلســمية والنفســية، فضــاًل عــن 

ــاء  ــب االعتن ــا يتطل ــو م ــة، وه االحتياجــات العاطفي

بهــم ومســاعدتهم دائمــا وتوفيــر األجــواء املفعمــة 

باحلنــان والتعليــم لتنميــة تكوينهــم النفســي والعقلــي 

قدراتهــم ومهاراتهــم. أقصــى  إلــى  والتوصــل 

مستشفى األحساء 
يستضيف أطفال مركز “حياة” لمتالزمة داون

خدمة املجتمع



بمناسبة الشهر الفضيل وتعزيزا لروح األخوة واأللفة

مستشفى األحساء 
ينّظم حفــــل افطـــــار جمــــاعي ملـــــوظفيه
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ضمــن  الســنوي  اإلفطــار  هــذا  تنظيــم  ويأتــي 

أهــداف اإلدارة العليــا للمستشــفى التــي تســعى 

ــن املســؤولن  ــة ب ــق روح األخــوة واأللف ــى تعمي إل

واألطبــاء واملمرضــن واملوظفــن والعاملــن كافــة، 

ملــا ألهميــة امللتقيــات الرمضانيــة فــي بــث القيــم 

ــدًا  ــة بعي ــز العالقــات االجتماعي اإلنســانية وتعزي

عــن روتــن العمــل اليومــي، وتعميــق الصــالت 

ــل. ــة مصلحــة العم ــم خلدم ــي تربطه الت

ومــن جهتــه، قــال املديــر التنفيــذي ملستشــفى 

ــن: »نعمــل  ــال الدي ــر جم ــور ماه األحســاء الدكت

علــى تعميــق روح األخــوة واألســرة الواحــدة مــن 

ـرا عــن االحتفــاء بشــهر  خــالل هــذا احلفــل تعبـي

العمــل  طواقــم  جميــع  مــع  الكــرمي  رمضــان 

باملستشــفى، املــن أن يســهم هــذا اللقــاء فــي 

تعزيــز التواصــل والتعــاون بــن العاملــن، تقديــرا 

جلهودهــم وتشــجيعا لهــم علــى االســتمرار والعطاء 

الــذي هــو وراء كل جنــاح للمستشــفى«.

أن  إلــى  الديــن  جمــال  ماهــر  الدكتــور  وأشــار 

ــاء  ــذا اللق ــى إقامــة مثــل ه ــت عل املستشــفى دأب

الترابــط  تعزيــز  بهــدف  عــام  فــي كل  الســنوي 

وتقويــة العالقــة بــن منســوبي املستشــفى كافــة، 

داعيــا اللــه أن يتقبــل من اجلميــع الصيام والقيام، 

مؤكــًدا علــى متيــز العالقــات التــي جتمــع العاملــن 

ــع  جميعهــم كاســرة واحــدة والتــي تقــدم منــوذج رائ

فــي التآخــي والعمــل كفريــق واحــد لتحقيــق رســالة 

ــز والعطــاء. ــي اجلــودة والتمي املستشــفى ف

وخــالل حفــل اإلفطــار، تبــادل الزمــالء فــي جميــع 

اإلدارات واألقســام والوحــدات التهانــي القلبيــة 

الفضيــل  الشــهر  مبناســبة  الطيبــات  والتحيــات 

مؤكديــن علــى عمــق على العالقة االســرية الواحدة 

التــي جتمعهــم جميعــا ومنــذ ســنوات ضمــن نســيج 

متــن مــن التآخــي واحملبــة والعمــل املشــترك، 

مقدمــن شــكرهم وتقديرهــم إلدارة املستشــفى على 

الدعــوة الكرميــة.

واجلديــر ذكــره، أن تنظيــم هــذا اإلفطــار اجلماعــي 

الهادفــة  املستشــفى  لسياســة  امتــداًدا  يأتــي 

روح  وتعزيــز  موظفيهــا  بــن  التواصــل  لتعزيــز 

الفريــق والترابــط األخــوي فــي أجــواء رمضانيــة 

يســودها روح األخــوة والــود واإلميــان واحملبــة، مبــا 

يضمــن اســتمرارية التواصــل بــن املوظفــن واإلدارة 

العليــا خــارج نطــاق بيئــة العمــل، مــا يســاهم فــي 

تعزيــز االنتمــاء والــوالء لــدى املوظفــن، وينعكــس 

إيجابــًا علــى األداء العــام، وحتســن بيئــة العمــل.

أقــام مستشــفى األحســاء فــي شــهر رمضــان الكــرمي، حفــل إفطــاره اجلماعــي الســنوي جلميــع 

ــذي  ــر التنفي ــن املدي ــال الدي ــر جم ــور ماه ــم املستشــفى، بحضــور الدكت ــك مبطع ــه، وذل موظفي

ـري اإلدارات ورؤســاء األقســام واملوظفــن. للمستشــفى ومدـي

محيط املستشفى



مستشفى األحساء 
يقيم حفل افطار رمضاني 

لشركاء النجاح 
بفندق األحساء انتركونتيننتال

وإعالمييــن  مســؤولين  ضــم 
ورمــوز مــن القطــاع الخـــــاص 

ضمــن رزنامــة تقاليدهــا الســنوية، أقامــت إدارة 

مستشــفى األحســاء، مأدبــة إفطــار رمضانــي 

جماعــي لشــركاء النجــاح مــن االعالميــن وممثلــي 

الشــؤون الصحيــة باألحســاء ورمــوز مــن القطــاع 

اخلــاص واألهلــي فــي األحســاء، وذلــك فــي فنــدق 

ـوم األربعــاء  األحســاء انتركونتيننتــال مســاء ـي
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ــوزارات واإلدارة  حضــر احلفــل مجموعــة مــن منســوبي ال

احلكوميــة منهــم مديــر مكتــب العمــل باألحســاء األســتاذ 

ــة  ــة مبديري ــص الطبي ــر إدارة الرخ ــم ومدي ــز املغن عبدالعزي

بــدر الدوســري  الشــؤون الصحيــة باألحســاء األســتاذ 

ومنســوبي إدارات اجلــوازات والتأمينــات االجتماعيــة، 

مــن  وعــدد  الطبيــة،  املراكــز  مــدراء  مــن  وعــدد 

اإلعالميــن.  مــن  املستشــفيات، وبحضــور مجموعــة 

ــار  ــل اإلفط ــب مستشــفى األحســاء حضــر حف ــن جان وم

آل  ناصــر  بــن  أحمــد  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  عضــو 

ماهــر  الدكتــور  باملستشــفى  التنفيــذي  زرعــة واملديــر 

جمــال الديــن، ومديــر العالقــات العامــة األســتاذ هشــام 

عبداللــه بــودي، ومنســوبي املستشــفى مــن مــدراء وأطبــاء 

وموظفــن.

وخــالل اللقــاء، شــكر الدكتــور ماهــر جمــال الديــن اجلميع 

حلضورهــم وتشــريفهم مأدبــة اإلفطــار، مؤكــدًا حــرص 

مستشــفى األحســاء علــى إقامــة مثــل هــذه االحتفــاالت 

التــي جتمــع جميــع اإلدارات علــى طاولــة واحــدة، مشــيًدا 

للمستشــفى  النجــاح  بتعــاون وتفاعــل جميــع شــركاء 

ــه وتوفيقــه حتقــق منــًوا متصاعــًدا  ــا أنهــا بفضــل الل مبيًن

وأداًء متميــًزا عاًمــا بعــد اخــر، متمنًيــا للجميــع التوفيــق 

والقبــول والســداد.

وأكــد أن عــادة االفطــار اجلماعــي فــي شــهر رمضــان 

ــدة وقيمــة، حيــث تشــعر  ــة حمي ــارك هــي عــادة ديني املب

الفــرد باالنتمــاء، وتعــزز عالقتــه مــع اآلخريــن، وتدفعــه 

نحــو استشــعار قيمــة وقيــم الشــهر الفضيــل فــي نفــوس 

املســلمن، ســائاًل اللــه العلــي القديــر أن يعيــده علــى 

اململكــة واألمتــن العربيــة واإلســالمية باخليــر واليمــن 

ـركات. والـب

أن  ـودي  ـب عبداللــه  بــن  هشــام  أوضــح  جهتــه،  ومــن 

ســنويًا  اإلفطــار  مأدبــة  يقــدم  األحســاء  مستشــفى 

ــن مؤسســات  ــك الشــركاء م ملنســوبي املستشــفى، وكذل

ــم  ــمي ومه ــل بشــكل رس ــي تتعام ــة وخاصــة الت حكومي

املستشــفى.  مــع 

محيط املستشفى
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وخــالل الفعاليــة، أكــد الرئيــس التنفيــذي للمستشــفى 

الدكتــور ماهــر جمــال الديــن، أهميــة التغييــر دوًمــا 

نحــو األفضــل فــي أداء هيئــة التمريــض؛ باعتبارهــم 

باملريــض، مبيًنــا أن وجــود ممرضــن  األكثــر ارتباًطــا 

ــز  ــاءة والتمي ــن الكف ــال م ــتوى ع ــى مس وممرضــات عل

ــي احلــرص واملثابــرة  ــي ينبغ ــالة املستشــفى الت ــو رس ه

عليهــا اهتمامــا وحرصــا وعنايــة بصحــة النــاس، حيــث 

ــض. ــع واألقــرب للمري ــم الشــريحة األوس ــم ه إنه

د علــى أن وجــود القــوى العاملــة املدربــة بالشــكل  وشــدَّ

اجليــد وبيئــة العمــل الصحيحــة؛ يؤديــان لوجــود رعايــة 

طبيــة جيــدة، موضًحــا أن احللقــة األهــم فــي املستشــفى 

هــو التمريــض، والتــي يقــع عليهــا العــبء األكبــر فــي 

تنفيــذ عناصــر الرعايــة الصحيــة، لذلــك البــد مــن 

احلــرص التــام علــى التدريــب املتواصــل واســتقطاب 

املختصــن وأصحــاب اخلبــرة فــي اختصاصــات مختلفة، 

حيــث إنهــم -مــع األطبــاء- هــم العمــود الفقــري للنظــام 

الطبــي؛ للوصــول إلــى الســالمة وجــودة اخلدمــة املقدمة.

ومــن جهتــه، أشــار املديــر الطبــي باملستشــفى إلــى 

باملستشــفى،  التمريــض  يشــغله  التــي  املهــم  الــدور 

ــة  ــات متريضي ــدمي أفضــل خدم ــة تق ــى أهمي ــًدا عل مؤك

إلــى  ـؤدي  احتياجاتهــم وـت تلبــي  للمراجعــن  شــاملة 

العلمــي  للتطــور  مواكبــة  تكــون  ثقتهــم وأن  كســب 

ومســايرة للخدمــات الصحيــة املتقدمــة، مشــدًدا علــى 

ســرعة إجــراء الفحوصــات والواجبــات املطلوبــة علــى 

املمــرض واملمرضــة بأعلــى مســتويات اجلــودة.

باملستشــفى،  التمريــض  مســؤولة  قامــت  بدورهــا، 

بتقــدمي الشــكر اجلزيــل إلدارة املستشــفى وفريــق هيئــة 

التمريــض علــى اجلهــود املبذولــة فــي أداء مهمتهــم 

التمريــض  رســالة  إيصــال  فــي  ـرة  واملثاـب اإلنســانية 

اجليــدة، والعمــل علــى مســاعدة املرضــى فــي احلصــول 

علــى احتياجاتهــم بأفضــل صــورة ممكنــة.

مســؤولة  قامــت  املســابقة،  فعاليــات  ختــام  وفــي 

التمريــض باإلعــالن عــن الفائــز األول فــي املســابقة وهــو 

ــدة، كمــا تكــرمي  ــة املمت قســم ECU وهــو قســم العناي

ــن كل قســم. املمرضــة املتميــزة م

..ECU فيما فاز بها قسم
مستشفى األحساء يطلق 

مسابقة لالرتقاء بالتمريض 
ويكرم الممرضة المتميزة

رغبــًة فــي االرتقــاء مبســتوى مهنــة التمريــض، ومبشــاركة 15 قســًما مختًصــا بالتمريــض، أطلــق مستشــفى األحســاء مؤخــرا، 

مســابقة بــن هــذه األقســام حتــت عنــوان »التمريــض يهــدف إلــى التغييــر«، نظمتهــا إدارة التمريــض باملستشــفى، وأشــرفت 

عليهــا جلنــة محكمــة مكونــة مــن األســتاذ: ماهــر جمــال الديــن الرئيــس التنفيــذي باملستشــفى، والدكتــور مصطفــى عبــده املديــر 

الطبــي، والدكتــورة منــال أحمــد مديــرة مركــز اجللديــة وفنــون التجميــل، إضافــة إلــى فريــق مــن شــركة أرامكــو.

محيط املستشفى




