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ومستشــفيات،  ومــدارس  ومنشــآت  مبــاٍن  مــن  أقمنــا  مهمــا 
ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات، فإّن ذلك كّله يظّل 
كيانــًا ماديــًا ال روح فيــه،  وغيــر قــادر علــى االســتمرار.. إن روح كّل 
بفّنــه وإمكانياتــه  القــادر  القــادر بفكــره،  ذلــك “اإلنســان”، فهــو 

علــى صيانــة كل هــذه المنشــآت والتقــدم بهــا والنمــو معهــا.

كلمــا ازددنــا تعّلمــًا، بتنــا أكثــر تقديــرًا وإدراكًا لمــدى حاجــة أحدنــا 
إلــى اآلخــر. ومــا وصلــت إليــه المعرفــة الطّبيــة اليــوم ألمــٌر عظيــم 
جــدًا وواســع إلــى الحــّد الــذي يســتحيل علــى إنســان واحــد اإللمــام 
بهــا ّكلهــا، حــّدٌ يســتحيل عنــده أن يزعــم أّي مّنــا أّنــه يظفــر بمعرفــة 
علميــة جيــدة فــي أّي جــزٍء كبيــر منهــا. وتدفــع مقتضيــات الحالــة 
ذاتها ممارسي الطّب إلى التعاون فيما بينهم، وتركيز االهتمام 
هــذه  أّن تضافــر  كمــا  األولــى.  بالدرجــة  المريــض  علــى مصلحــة 
علــى  المرضــى  حصــول  لضمــان  الزٌم  أمــٌر  واإلمكانــات  القــوى 

أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن التقــّدم المعرفــي.

وليام ج. مايو، دكتوراه في الطبالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه
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حيــن نتأمــل فــي مســيرة مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
بالفخــر  كبيــٌر  شــعوٌر  يملؤنــي   ،2021 عــام  مــدار  علــى 
فــي  الرائــدة  المؤّسســة  هــذه  إلــى  النتمائــي  واالعتــزاز 
تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي ترّكــز أولويتهــا علــى 
المريــض. ومــع اإلنجــازات العديــدة التــي تحّققــت، واجهتنــا 
تحّديــات غيــر مســبوقة نجحنــا فــي التغّلــب عليهــا، بفضــل 
القيــادة المتفانيــة، واالبتــكار التحّولــي، وتقديــم الخدمــات 

التــي ترّكــز علــى رعايــة المرضــى.

نوفمبــر  فــي  الطّبيــة  الشــيخ شــخبوط  تأّسســت مدينــة 
 2030 االقتصاديــة  أبوظبــي  رؤيــة  إطــار  ضمــن   2019
فــي  الصحيــة  الرعايــة  بخدمــات  لالرتقــاء  تهــدف  التــي 
اإلمــارة، مــن خــالل مشــروع مشــترك بيــن شــركة أبوظبــي 
وعندمــا  كلينــك”.  و”مايــو  الصحيــة “صحــة”  للخدمــات 
التطــورات  آخــر  ونســترجع  الماضيــة،  مســيرتنا  نســتعيد 
الشــراكة  بهــذه  نؤّكــد فخرنــا  تحّققــت،  التــي  واإلنجــازات 
العالميــة التــي ُتعــّزز رؤيــة “صحــة” نحــو تحويــل أبوظبــي 
خدمــات  وتقديــم  الصحيــة،  للرعايــة  عالمــي  مركــز  إلــى 
العالميــة  كلينــك”  “مايــو  بحلــول  مدعومــة  اســتثنائية 
الرائــدة وخبراتهــا ألفــراد مجتمعنــا، فهــذا االنجــاز مــا كان 
ليتحقــق لــوال دعــم كل مــن القيــادة الرشــيدة فــي دولــة 
ودائــرة  أبوظبــي  وحكومــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الصحــة فــي أبوظبــي، فمــن خــالل هــذا الترابــط القــوي 
طبيــة  وجهــة  أبوظبــي  إمــارة  لتكــون  الجهــود  توحــدت 

المنطقــة. فــي  رائــدة 

وأثنــاء رحلتنــا الهادفــة إلــى أن نصبــح وجهــة طّبيــة رائــدة 
مهّمتنــا  إنجــاز  علــى  تركيزنــا  ســنواصل  أبوظبــي،  فــي 
صحيــة  رعايــة  حلــول  توفيــر  فــي  والمتمّثلــة  األساســية، 
كــوادر  تقّدمهــا  المريــض،  علــى  ترّكــز  ومبتكــرة  شــاملة 
أصبــح  وقــد  التخّصصــات.  متعــّددة  االســتثنائية  عملنــا 
خــالل  مــن  ممكنــًا  الرعايــة  مــن  المســتوى  هــذا  توفيــر 
واالبتــكار،  والتكنولوجيــا  للمواهــب  المســتمر  التبــادل 
وطــرق العــالج التــي تتيحهــا شــراكتنا مــع “مايــو كلينــك”.

لقــد عملنــا بجــّد لتطويــر ثقافــة مزدهــرة ونابضــة بالحيــاة 
داخــل مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، تجمــع بيــن قيــم 
“صحــة” وقيــم “مايــو كلينــك”، وهــي: االحتــرام، والنزاهــة 
مًعــا  الجماعــي-  والعمــل  الرعايــة  والشــفاء-  والتعاطــف 
واالبتــكار والتميــز وتقديــم الخدمــات. وفــي إطــار جهودنــا 
المبذولة خالل العام الماضي لدمج أفضل الممارســات 
الرعايــة  مشــهد  ضمــن  عالميــًا  الرائــدة  والمنهجيــات 
الصحية في أبوظبي، اعتمدنا أيضًا دروع “مايو كلينك” 
الثــالث فــي الممارســة والتعليــم واألبحــاث ضمــن نمــوذج 

تشــغيل مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

بأنكــم  ثقــة  علــى  أنــا  التقريــر،  لهــذا  تصّفحكــم  خــالل 
ستكتسبون فهًما أفضل لتأثير هذه  الدروع الثالث على 
وستلمســون  أبوظبــي،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  منظومــة 
علــى  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  حــرص  بأنفســكم 
نواصــل  كمــا  أبوابهــا.  يدخــل  لــكّل مريــض  الرعايــة  توفيــر 
لخدمــات  أساســي  ركــن  الطّبيــة  المدينــة  بجعــل  التزامنــا 
الرعايــة الصحيــة فــي أبوظبــي، بمــا يتماشــى مــع معاييــر 
الجــودة والســالمة العالميــة، ويوّفــر مســتوى جديــًدا مــن 

المنطقــة. فــي  التميــز 

وختامــًا، أوّد اغتنــام هــذه الفرصــة لإلشــادة بفريــق العمــل 
الراســخ  اللتزامــه  الطّبيــة،  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  فــي 
بقيمنــا الجوهريــة، وتحفيــزه علــى التطــّور والنمــّو، وتوجيــه 
طموحنــا  تحقيــق  نحــو  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة 

المشــترك بــأن نصبــح وجهــة طّبيــة رائــدة.

شكرًا لكم،

سعادة سالم راشد النعيمي
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بناء مستشفى متخصص في الرعاية المعقدة 

تغمرنــي مشــاعر الفخــر واالعتــزاز بفريــق العمــل فــي مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، والخدمــات التــي قّدمناهــا خــالل 
والتزامنــا  خبراتنــا،  علــى  بذلــك  معتمديــن   ،2021 عــام 
بالتركيــز فــي المقــام األول علــى تلبيــة احتياجــات المرضــى. 
وبفضــل الجهــود المتفانيــة لفريــق العمــل، رّســخت مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أســاس تحّولهــا إلــى وجهــة رائــدة 
للرعايــة الصحيــة تحظــى بثقــة المرضــى، ويلجــؤون إليهــا 
عنــد حاجتهــم إلــى الرعايــة فــي الحــاالت المعّقــدة والحرجــة.

االســتراتيجية،  خطتنــا  بتنفيــذ  شــرعنا   ،2020 عــام  فــي 
الوفــاء  نحــو  تقّدمــًا متواصــاًل  الحيــن  ذلــك  وحّققنــا منــذ 
الموثوقــة  والجــودة  الخدمــة  تمّيــز  فــي  المتمّثــل  بوعدنــا 
شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  لتصبــح  الماليــة.  والمســؤولية 
الطّبيــة الوجهــة الطّبيــة الرائــدة فــي المنطقــة، مدعومــة 

المتناميــة. التحتيــة  وببنيتهــا  المتطــّور  التعليــم  بــدرع 

الطّبيــة  الشــيخ شــخبوط  مدينــة  فــي  الموظفــون  ُيعتبــر 
أساًسا لكّل ما نقوم به، وركيزة للنجاح الذي حّققناه في 
مســاعدة مرضانــا. وكمــا قــال الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، ذات مــرة: “... إن روح كّل ذلــك 
)اإلنســان(، فهــو القــادر بفكــره، القــادر بفّنــه وإمكانياتــه”. 
ولذا، ُترّكز استراتيجيتنا في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 
علــى تقديــم نمــوذج جديــد للرعايــة يعتمــد علــى موظفينــا 
ندعــم محــاور هــذه االســتراتيجية  وقيمنــا وثقافتنــا. كمــا 
عبــر نمــوذج للحوكمــة يجمــع األفــراد مًعــا تحــت مســؤولية 

مشــتركة تجــاه المرضــى والنتائــج التــي نّحققهــا.

وعلى مدار العام الماضي، استقبلنا 863 موظًفا جديًدا 
مع التركيز على التوطين ونمو العمليات التشــغيلية لما 
يزيــد عــن ٪40. حيــث دعمنــا هــذا النمــّو المذهــل بعملنــا 
الذي ُيرّكز على تحقيق التمّيز التشغيلي، وتنمية قدرات 
عروضنــا  وتوســيع  لدينــا،  المعّقــدة  الصحيــة  الرعايــة 
وتحقيــق  جديــدة،  رعايــة  تقنيــات  وإدخــال  األكاديميــة، 
بشــكل  مرضانــا  احتياجــات  ولتلبيــة  الماليــة.  االســتدامة 
بحجــز91,367   ســاهم  اتصــال  مركــز  افتتحنــا  أفضــل، 
موعــدًا، وطّورنــا برنامــج زراعــة الخاليــا الجذعيــة المكّونــة 
لتســليط  ثروتنــا”  بــك  “اهتمامنــا  حملــة  وأطلقنــا  للــدم، 
تتمحــور  التــي  الرعايــة  فــي  الشــامل  نهجنــا  علــى  الضــوء 
طــاّلب  مــن  المتعّلميــن  عــدد  بلــغ  كمــا  المريــض،  حــول 
والزمــالء  والمقيميــن  والمتدربيــن  والطــّب  التمريــض 
المدعومــة  الحلــول  تطبيــق  فــي  نجحنــا  كمــا  فــرًدا،   325

االصطناعــي. بالــذكاء 

لم تكن إنجازاتنا في العام الماضي لتتحقّق لوال جهود كّل 
فــرد مــن فريــق مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وشــركائنا 
ودعم وتوجيه القيادة الرشيدة. وننوه بالتزام كافة أفراد 
فريقنــا خــالل فتــرة نمّونــا الســريع بالقيمــة الجوهريــة لدينــا، 
ومًعــا،  دائًمــا.  أولويتنــا  المريــض  احتياجــات  جعــل  وهــي 
وضعنــا أســاس تحّولنــا، وأصبحنــا بالتدريــج وجهــة موثوقــة 
تواصــل مشــاركتنا  أبوظبــي، فيمــا  فــي  الصحيــة  للرعايــة 

المجتمعيــة تحفيزنــا وإلهامنــا أثنــاء خدمــة مرضانــا.

ذلــك  علــى  ويشــهد  ملمــوس،  ُنحــرزه  الــذي  التقــّدم  إّن 
مرضانا وأصحاب المصلحة لدينا. ومع طموحاتنا الكبيرة 
نحــو األمــام، فأنــا متحّمــس لمــا ينتظرنــا فــي المســتقبل؛ 
حيــث يعمــل برنامــج التحــول فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط 
بــأن  رؤيتنــا  تحقيــق  نحــو  مســيرتنا  تســريع  علــى  الطّبيــة 
الدكتــور  قــال  مــرة،  وذات  رائــدة.  طّبيــة  وجهــة  نصبــح 
ويــل مايــو: “بنظــرة مواربــة لمــا قــد يحملــه المســتقبل، 
تدفعنــي مشــاعر قويــة يصعــب وصفهــا مــن الفضــول 

الشــديد”. والحمــاس  والشــغف 

ناصر عماش
الرئيس التنفيذي

مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
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رؤيتنا

القيمة الجوهرية

تقّدم مدينة الشيخ شخبوط الطّبية حلواًل ورعايًة صحيًة شاملًة 
تحّوليًة تتجاوز التوّقعات وترسخ الوالء في اإلمارات وخارجها.

طمحونا أن نكون الوجهة األفضل واألكثر تكاماًل لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

احتياجات المرضى فوق كل اعتبار.

مهّمتنا، ورؤيتنا وقيمتنا الجوهرية

مهّمتنا
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الدكتور جون بالكمايكل رايان
المدير التنفيذي للشؤون 

اإلدارية
المدير التنفيذي للتوسع 

االستراتيجي

الدكتور أبا زبير
عميد التعليم

سلطان النعيميستايسي جونز
مدير إدارة أول للموارد المدير التنفيذي للعمليات

البشرية 

الدكتور عبدالقادر 
المصعبي

داني بدر الدين

نائب  المدير التنفيذي 
للشؤون الطّبية 

مدير عمليات أول

سيلين عساف خبازالدكتور ماثيو جيتمان
المدير التنفيذي للشؤون 

الطّبية
المدير القانوني

إريك نيلسونالدكتور عاتق المصعبي
نائب  المدير التنفيذي 

مدير عمليات أولللشؤون الطّبية 

كارولين ميلوردالدكتور ناصر عماش
المدير التنفيذي للماليةالرئيس التنفيذي

كانيكا خانازليخة الحوسني
مدير عمليات أولالمدير التنفيذي للتمريض

القيادة في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 
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707

 إدارًيا

 أخصائي خدمات
طّبية مساندة

544

مدينة الشيخ شخبوط الطّبية باألرقام: 2021

17,767

270,648

6.11

94,351

8,689

424

113,800

12,379

473

 زيارة لقسم
الطوارئ

مجموع الجراحات

 سريًرا قيد اإلشغال

2020

الممارسة الطبية باألرقام

الطاقم باألرقام

2021

طبيبًا

3881,356

2,995

ممرًضا

المجموع

 حالة تسجيل للمرضى
المنومين

23,994

430,890

5.3

 زيارة لمرضى العيادات
الخارجية

متوسط مّدة اإلقامة



1819

“مايو كلينك” و”صحة”:
 شركاء في تقديم رعاية صحية ُترّكز على المريض

تأّسســت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بموجــب اتفاقيــة مشــروع مشــترك بيــن شــريكين رئيســيين لتقديــم رعايــة 
صحيــة متكاملــة للمرضــى المصابيــن بأمــراض خطيــرة ومعّقــدة، وهمــا:

•   شــركة “صحــة”، التــي تديــر أكبــر شــبكة عاّمــة للرعايــة الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وُتشــكل مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أساًســا لنمــوذج نظامهــا الصحــي

•    “مايــو كلينــك”، الرائــدة عالميــًا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والتــي توّفــر لفريــق مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
إمكانيــة الوصــول إلــى الخبــرة والمعرفــة والخدمــات ذات المســتوى العالمــي، ضمــن نطــاق دروعهــا الثــالث فــي 

الممارســات الطبيــة والتعليــم واألبحــاث، والتــي تعــّد مكونــات أساســية ألّي وجهــة طّبيــة رائــدة

تســتفيد مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة مــن عالقاتهــا الوثيقــة مــع شــركة “صحــة” و”مايــو كلينــك” وُتعّززهــا عبــر 
مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات لدعــم تقديــم رعايــة صحيــة فائقــة التمّيــز، وتوفيــر عقــود مــن الخبــرة لتمكيــن نهــج ُيرّكــز 
علــى المريــض. كمــا تتيــح االرتباطــات القويــة مــع الشــركتين األم لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــدًدا ال يحصــى مــن 
الموارد التي تساعد في توفير حلول عالجية تنقذ الحياة، وتلبي احتياجات الرعاية الصحية األكثر إلحاًحا في المجتمع.

”eConsults“ واالستشارات عبر اإلنترنت ”AskMayoExpert“ مايو كلينك”: خدمة إسأل خبير مايو كلينك“
كلينــك  مايــو  خبيــر  إســأل  خدمــة  تعتبــر  أبوظبــي،  فــي  موقعهــا  ضمــن  األمثــل  الخدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
“AskMayoExpert” واالستشارات عبر اإلنترنت “eConsults” من أدوات “مايو كلينك” للرعاية المّتصلة، والتي 
تســمح ألخصائّيــي الرعايــة الصحيــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بالوصــول المباشــر إلــى مــوارد وخبــرات “مايــو 
كلينــك”. وتتيــح هــذه األدوات تبــادل االستشــارات بيــن األطبــاء، والوصــول إلــى قاعــدة بيانــات ألفضــل الممارســات 
فــي إدارة األمــراض وإرشــادات الرعايــة وتوصيــات العــالج والمراجــع الالزمــة، والتــي تســاعد جميعهــا فــي توفيــر أعلــى 

معاييــر العــالج لمرضانــا.

“مايو كلينك” و”صحة”: برنامج الطبيب الزائر
ترّحــب مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بالزيــارات المنتظمــة للخبــراء المعروفيــن فــي المؤسســتين األم “صحــة” و 
“مايــو كلينــك” ضمــن مختلــف األقســام وخطــوط الخدمــة. وإلــى جانــب االستشــارات التــي يقّدمونهــا بشــأن حــاالت 

المرضــى، يتواصــل هــؤالء األطبــاء مــع كوادرنــا، ويقّدمــون لهــم المحاضــرات ومناهــج التدريــب والتطويــر.

صحة: الخدمات العالجية الخارجية
شــملت أهــداف الشــراكة بيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة والخدمــات العالجيــة الخارجيــة فــي شــركة »صحــة« علــى 
تبــادل الخبــرات وتعزيــز نهــج الممارســة التعاونيــة التــي مــن شــأنها تمكيــن مقّدمــي الرعايــة الصحيــة مــن توفيــر خدمــات 
عاليــة الجــودة وآمنــة تتمحــور حــول المريــض. وتعمــل الشــراكة مــع الخدمــات العالجيــة الخارجيــة علــى تحســين تجربــة 

المريــض فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة واالرتقــاء بهــا إلــى أعلــى المســتويات.

وتتمثل أهداف الشراكة بين مدينة الشيخ شخبوط الطّبية والخدمات العالجية الخارجية في:
•  توفير الوصول األمثل لمرضى الخدمات العالجية الخارجية إلى ما تقّدمه مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

•  تعزيز إيصال خدمات مدينة الشيخ شخبوط الطّبية إلى مراكز الخدمات العالجية الخارجية
•  تلبية احتياجات المرضى عبر توفير أفضل تجربة للمريض بغّض النظر عن موقعه

•  تحسين اإلحاالت إلى المستشفى
•  تعزيز التعاون والتنسيق بين خطوط الخدمات

•  تكامل أنظمة الرعاية الصحية لمجموعة واسعة من االحتياجات الصحية

وعلــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة عــن جائحــة »كوفيــد19-« فقــد شــهدت إحــاالت المرضــى مــن الخدمــات العالجيــة 
الخارجيــة فــي »صحــة« إلــى مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة زيــادة كبيــرة وصلــت إلــى 21,168 إحالــة.

كمــا شــملت الخدمــات التعاونيــة بيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة والخدمــات العالجيــة الخارجيــة فــي عــام 2021 
علــى فحــص اليرقــان لــدى األطفــال حديثــي الــوالدة، وعيــادة صّحــة األطفــال، وافتتــاح عيــادة القولــون والمســتقيم 
فــي مــارس 2021. وتتــّم بشــكل منتظــم مشــاركة ســير العمــل علــى حــاالت اليرقــان لــدى األطفــال حديثــي الــوالدة 

ومتابعتهــا مــن الخدمــات العالجيــة الخارجيــة وإليهــا.

األنــف واألذن  الزائريــن ألمــراض  برنامــج األطبــاء 
الــرأس والعنــق   والحنجــرة وجراحــة 

يتضّمــن برنامــج األطبــاء الزائريــن فــي قســم األنــف 
فــي  والعنــق  الــرأس  وجراحــة  والحنجــرة  واألذن 
لألطبــاء  زيــارات  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة 
إلــى أبوظبــي، لتبــادل خبراتهــم مــع كوادرنــا الطّبيــة 
والمتعّلميــن. وفــي إطــار هــذا البرنامــج عــام 2021، 
تــّم تقديــم مجموعــة مــن المحادثــات والمحاضــرات 
والتــي  العمــل،  وورش  والمؤتمــرات  والنــدوات 
آخــر  ذلــك  فــي  بمــا  متنوعــة،  موضوعــات  شــملت 
والحنجــرة  واألنــف  األذن  طــّب  فــي  المســتجّدات 
ونمــوذج »مايــو كلينــك« للرعايــة والقيــادة وعافيــة 

الموظفيــن.

المجــاري  »نــدوة  ُعقــدت   ،2021 نوفمبــر  وفــي 
التنفســية لــدى األطفــال: مــن األنــف إلــى الرئتيــن«، 
لتســليط الضــوء علــى عمــل الخبــراء المرموقيــن فــي 
هــذا المجــال، ومناقشــة المســتجدات حــول أمــراض 
لــدى األطفــال، وهــو موضــوع  التنفســية  المجــاري 
أن  البرنامــج  وأوضــح  المنطقــة.  فــي  تناولــه  ينــُدر 
وجراحــة  والحنجــرة  واألذن  األنــف  طــّب  قســم 
الــرأس والرقبــة هــو مرفــق الرعايــة الصحيــة الثالثيــة 
إلــى  للمرضــى  خدماتــه  يقــّدم  ومتطــّور،  أكاديمــّي 
جانــب التعليــم واألبحــاث وفــق أعلــى المســتويات.

أمراض الجهاز الهضمي والكبد

الجهــاز  أمــراض  قســم  حّقــق   ،2021 عــام  خــالل 
الهضمــي والكبــد تقّدًمــا فــي مســاعيه الهادفــة إلــى 
التكامــل واالتصــال، وتعزيــز العمــل التعاونــي داخــل 
الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  وضمــن  القســم 
علــى نطــاق أوســع، لتقديــم خدمــات ســريرية وتجربــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  للمرضــى  اســتثنائية 
مؤّسســة  خــالل  مــن  األوســط،  والشــرق  المتحــدة 
مســتوى  علــى  واألبحــاث  التعليــم  فــي  رائــدة 
المنطقــة. وقــد أتــاح تعــاون مدينــة الشــيخ شــخبوط 
براهــام  الدكتــور  أمــام  كلينــك«  »مايــو  مــع  الطّبيــة 
أبــو ديــة مجــااًل لتقديــم عالجــات جديــدة ومتقّدمــة 
الجراحــي  التدخــل  مــن  األدنــى  الحــّد  مــع  بالمناظيــر، 
لعــالج الســمنة ومــرض االرتجــاع المعــدي المريئــي 

الطّبيــة. شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  فــي 
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إّن إنشاء وجهة طّبية رائدة في المنطقة هو طموح جريء 
يتطّلب تالقي قلوب وعقول كّل عضو في فريقنا.

مايكل رايان
المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

ترسيخ القيم المشتركة بين “صحة” و”مايو كلينك”

حيــن تعاونــت شــركة “صحــة” و”مايــو كلينــك” إلنشــاء 
الطّبيــة، كان هدفهمــا تســهيل  الشــيخ شــخبوط  مدينــة 
تبــادل المعرفــة واالبتــكار، لتقديــم رعايــة صحيــة عالميــة 
المســتوى للمرضــى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والمنطقــة مــن حولهــا.

وفــي إطــار هــذه الرؤيــة والتعــاون، تعمــل مدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة علــى تطويــر ثقافــة تدمــج قيــم “صحــة” 
والتعاطــف  والنزاهــة  االحتــرام  وهــي:  كلينــك”،  و”مايــو 
والتمّيــز  واالبتــكار  الجماعــي  والعمــل  والرعايــة  والشــفاء 
والمسؤولية. وتساعد هذه القيم مدينة الشيخ شخبوط 
الطّبيــة فــي تشــكيل كــوادر تتماشــى مــع مهمتنــا وهدفنــا 

النهائــي المتمثــل فــي أن نصبــح وجهــة طّبيــة رائــدة.

تدعم قيمنا مهمتنا في إعطاء األولوية للمرضى

التعاطف

االبتكار

تقديم الرعاية األمثل 
والتعامل مع مرضانا 

وأفراد أسرهم بمراعاة 
وتفّهم.

دمج وتعزيز فاعلية 
المؤّسسة، وتعزيز 

حياة من نخدمهم، من 
خالل األفكار اإلبداعية 

والمواهب الفريدة 
لكل موظف.

االلتزام بأعلى معايير 
المهنية واألخالق 

والمسؤولية 
الشخصية، انسجاًما 

مع الثقة التي يمنحنا 
إياها مرضانا.

تقدير مساهمات 
الجميع، ودمج مهارات 

أعضاء الفريق في 
تعاون استثنائّي مثمر.

التركيز على مهمتنا 
ومجتمعاتنا على 

نطاق أوسع، وإعادة 
االستثمار فيها من 
خالل إدارة مواردنا 

البشرية والطبيعية 
والمادية بحكمة 

واقتدار.

تحقيق أفضل النتائج 
وتقديم أفضل 

الخدمات من خالل 
الجهود المتفانية لكل 

عضو في الفريق.

التعامل بكل تقدير مع 
الجميع في مجتمعنا 

المتنوع، بما في ذلك 
المرضى وأسرهم 

وزمالئهم.

إحياء األمل واالهتمام 
بعافية الشخص ككّل، 

مع احترام احتياجاته 
الجسدية والنفسية 

والروحية.

النزاهة

العمل الجماعي

المسؤولية التمّيز

االحترام

الشفاء - الرعاية 

قيٌم متمّيزة توّجه أعمال مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

خالل عام 2021، قّدمت مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 
القــرار، ولموظفينــا  اتخــاذ  قيــم أساســية كدليــل لتوجيــه 
أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض، ولتفاعــل المرضــى 
شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  موظفــو  ويقــوم  وعائالتهــم. 
الطّبية بدمج هذه القيم التنظيمية في كل ما يفعلونه، 
والســلوكيات،  والتعــاون  الجماعــي  العمــل  ثقافــة  وبنــاء 
ترّكــز  ومتعاطفــة  رحيمــة  صحيــة  رعايــة  تقديــم  لضمــان 

علــى المرضــى.
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ثقافتنا ُتعّزز قيمنا

مدينة الشيخ شخبوط الطّبية حريصة على تحديد المتطلبات الثقافية التي تضمن لها 
إنجاز مهمتها

ُترّكــز علــى المريــض، واالرتقــاء  التــي  بالــغ األهميــة إلحيــاء قيمهــا  تعــد ثقافــة مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أمــًرا 
المقّدمــة. التحّوليــة  الرعايــة  بمســتوى 

فــي العــام 2021، اّتبعــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أربعــة مبــادئ إرشــادية مصّممــة إليجــاد ثقافــة ُتمّكنهــا مــن 
المساهمة في االرتقاء بصحة المرضى وكّل العاملين فيها وسالمتهم، فضاًل عن المجتمع الذي تزّوده بخدماتها:

اإلنجاز التعّلمالتواصل التكامل

تجاوز التوقعات من خالل 
تقديم رعاية المرضى 
وغيرها من الخدمات 
في وقتها المناسب 

وبموثوقية وجودة وتمّيز 
وبطريقة مسؤولة ماليًا. 

وهذا ما ُيعّد أمرًا ضروريًا، 
ُيجّسد ثقافة مدينة 

الشيخ شخبوط الطّبية 
ويدعم قدرتنا على الوفاء 

بتعّهدنا لمرضانا وموظفينا 
وأصحاب المصلحة 

والمجتمع.

تماشًيا مع قيم مدينة 
الشيخ شخبوط الطّبية، 

ومن أجل بناء عالقات 
داخلية وخارجية تهدف 

إلى تحسين أداء الفريق، 
واالستفادة من خبرات 

وقدرات نظرائنا.

أن نكون مؤّسسة قائمة 
على المعرفة والتعّلم 

المستمر من خالل الوسائل 
الرسمية وغير الرسمية، 

وتطبيق االبتكارات 
لتحسين مستوى الخدمات 

التي تقّدمها. 

توحيد الجهود مع شركة 
“صحة” و”مايو كلينك” 

وقياداتها في أبوظبي 
والمؤسسات األكاديمية، 

وقادة القطاع وغيرهم 
من الشركاء لخدمة مرضانا 
بشكل أكثر فاعلية، وتقديم 

رعاية صحية موثوق 
بها وبمستويات جودة 
مرتفعة وإجراء أبحاث 

رائدة واكتساب المزيد من 
المعارف والخبرات من أجل 
القوى العاملة المستقبلية 

والنهوض باألولويات 
االستراتيجية لمدينة الشيخ 

شخبوط الطّبية.
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 ”Safety Stars“ جائزة
تّم منحها في إطار برنامج 

 ”Good Catch“

موظًفا تمت ترقيته فازوا بجوائز مدينة 
الشيخ شخبوط 

الطّبية 

االستثمار في المواهب من أجل خدمة أفضل للمرضى

يتطلــب بنــاء منشــأة طّبيــة موثوقــة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي تقديــًرا حقيقًيــا للمواهــب. وتلتــزم مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بتطويــر مهــارات وخبــرات كوادرهــا العاملــة لتقديــم رعايــة رحيمــة بجــودة عاليــة.

ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر مدينة الشيخ شخبوط الطّبية في موظفيها، مع التركيز على:
•  القيم والثقافة

•  نموذج الرعاية الصحية
•  التطوير المهني

•  إشراك ودمج الموظفين في بيئة العمل
•  التكريم والتقدير

تكريم كوادرنا
أطلقــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي عــام 2021 عــّدة مبــادرات لتكريــم الموظفيــن الذيــن يمثلــون القــدوة 
 ”Speak Up“ ويســاهمون بإحــداث الفــارق؛ مثــل جوائــز مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة الســنوية المتميــزة، وبرامــج

.”Good Catch”و

احصائيات كوادر مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

من أطباء مدينة الشيخ 
شخبوط الطّبية يتمّيزون 

بالخبرة والتدريب في 
“صحة”

2,995 

113

53% 

33% 

26

83% 

15%

من الموظفين يتحدثون 
اللغة العربية

9 موظفين 
وفريًقا واحًدا

موظًفا من 45 جنسية

من األطباء متدربون في 
دول غربية

من األطباء مواطنون
تعــّد الكــوادر البشــرية أهــّم مــورد فــي أّي نظــام رعايــة صحيــة. 
وُيشــكل موظفونــا أساًســا لــكّل مــا نقــوم بــه كّل يــوم. ونحــن 
فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة محظوظــون بمــا نمتلكــه 
مــن كــوادر متطــورة وموهوبــة ومرنــة وفّعالــة، تشــاركنا رؤيتنــا 
ورســالتنا فــي تلبيــة احتياجــات كّل مريــض نســتقبله بتعاطــف 
وتمّيز، لتمكين مؤسستنا من تطوير خدمات الرعاية الصحية 
وتقديمهــا مــع تحقيــق أفضــل النتائــج، والوصــول إلــى هدفنــا 
المتمّثل بأن نصبح وجهة طّبية رائدة ومتمّيزة بدروعها الثالث 

فــي الممارســات الطبيــة والتعليــم واألبحــاث.

الدكتور ناصر عماش
الرئيس التنفيذي، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
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الحفل األول لتوزيع جوائز مدينة الشيخ شخبوط الطّبية السنوية للتميز
في نوفمبر 2021، تّم إطالق جوائز مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية الســنوية للتميز، والتي اشــتملت على 10 فئات 
تعكــس جميــع مجموعــات ووظائــف المؤّسســة التــي تســاهم فــي تلبيــة احتياجــات مرضانــا؛ حيــث شــهدت “مايــو 
كلينــك” أيًضــا تأســيس جوائــز مرموقــة مماثلــة ومعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع كتقديــر مــن أعلــى مســتوى لفــرق 
الموظفيــن أو األفــراد علــى إنجازاتهــم المتميــزة، وحفاظهــم علــى قيمتنــا األساســية المتمّثلــة فــي إعطــاء األولويــة 
لتلبيــة احتياجــات مرضانــا. وقــد شــهدت الجوائــز مشــاركة رائعــة مــن الموظفيــن، وتــم اســتالم أكثــر مــن 600 ترشــيح 

لجميــع الفئــات.

الحائزون على جوائز مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 2021:

الممرض القائد المتميز

القائد اإلداري المتميز

الخدمات المهنية النموذجية

الطبيب القائد المتميز

أخصائي الخدمات السريرية المساندة المتميز 

الممرض المتميز

الدكتور إيمانويل نسوتيبو
استشاري ورئيس قسم طب المناطق 

الحارة واألمراض المعدية

ديفيد جيمس
مدير العمليات

عبد الكريم عجم
ضابط أول، التوظيف وتخطيط القوى 

العاملة

سيمي شايالما
 مدير وحدة، الخدمات الطّبية

تانيا راج 
أخصائية عالج النطق واللغة

رباب سيد صبح
ممرض مسؤول، الرعاية اإلسعافية 

والخدمات اإلجرائية

”Good Catch”و ”Speak Up“ برامج
ثقافــة  لتعزيــز  عــام 2021  فــي   ”Good Catch”و ”Speak Up”برامــج الطّبيــة  الشــيخ شــخبوط  أطلقــت مدينــة 
النظــر إلــى ســالمة المرضــى وانفتاحهــم فــي التحــدث عــن “األخطــاء الوشــيكة” والتصرفــات الســلبية باعتبارهــا فرًصــا 
للتعّلــم، ومــن العوامــل الرئيســية لتحســين الجــودة. برنامــج “Speak Up” هــو جهــد جماعــي يعتمــد علــى اســتخدام 

جميــع أعضــاء فريــق العمــل ألدوات التحّقــق مــن الســالمة مــن أجــل ترســيخ مفهــوم ســالمة المرضــى.

ومن خالل برنامج “Good Catch” نعمل كّل ثالثة أشهر، نعمل على تكريم “Safety Stars”، وهم الموظفون 
الذيــن يظهــرون التزاًمــا بســالمة المرضــى والجــودة مــن خــالل تحديــد ومشــاركة “األخطــاء الوشــيكة” علــى منّصتنــا 
“Speak Up” ومع فرق الجودة والقيادة في مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية. وقد ســاهم كل اكتشــاف جّيد في 
هــذا المجــال بإدخــال تعديــالت علــى اإلجــراءات وســير العمــل، بمــا يشــير إلــى التــزام موظفينــا ومؤّسســتنا بالمحــاور 
الخمســة لســالمة المرضــى، وهــي الحملــة التــي أطلقناهــا فــي عــام 2020. وخــالل عــام 2021، قمنــا بتكريــم 26 مــن 

.”Safety Stars“

وعلــى غــرار جوائــز مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة الســنوية للتميــز، تســاهم تلــك الجوائــز  بــدور أساســي فــي دعــم 
جهودنــا الهادفــة لكــي نصبــح وجهــة الرعايــة الصحيــة الرائــدة لعــالج الحــاالت المعّقــدة والحرجــة، وإظهــار التــزام مدينــة 
أماًنــا  األكثــر  الرعايــة  تقديــم  فــي  ركيــزة أساســية لالســتمرار  ُيعــد  والــذي  تجــاه موظفيهــا،  الطّبيــة  الشــيخ شــخبوط 

لمرضانــا والحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة.

الطبيب المتميز

المعلم المتميز

الباحث/ المحّقق المتميز

الفريق المتميز

الدكتور ظفر إقبال خان
استشاري أمراض القلب 

الدكتور  آالن صبري
رئيس قسم طب وجراحة األنف واألذن 

والحنجرة وجراحة الرأس والعنق

الدكتورة أسماء ديب
رئيس قسم طّب الغدد الصّماء لدى األطفال

وحدة العناية المرّكزة لألطفال
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ممارسات مدينة الشيخ شخبوط الطّبية أساس لنموذج 
الرعاية في “صحة”

نموذج الرعاية الصحية أساسي لتحقيق رؤيتنا

تأّسســت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة لتكــون المركــز المتخصــص لنظــام الرعايــة الصحيــة الــذي تقّدمــه شــركة 
“صحــة” لالهتمــام بالحــاالت المرضيــة األكثــر تعقيــًدا، وبالمصابيــن بأمــراض خطيــرة ممــن هــم فــي أمــّس الحاجــة إلــى 

ممارســة طّبيــة متعــّددة التخّصصــات تكــون أكثــر تكامــاًل ومدعومــة بمناهــج التعليــم والبحــث واالبتــكار.

إّن النمــوذج الــذي تقّدمــه مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة كــي تصبــح وجهــة للرعايــة الصحيــة المتكاملــة والرائــدة فــي 
الدولــة ومركــًزا لعلــوم الحيــاة، هــو نمــوذج ُيقــّدم نظــام الرعايــة الصحيــة الرحيمــة التــي تتمحــور حــول مفهــوم “كل 
مريــض علــى حــدة”، والــذي يرعــاه فريــق متعــّدد التخّصصــات مــن الخبــراء لتقديــم أفضــل مســتويات الرعايــة الصحيــة 

وأكثرهــا ابتــكاًرا وتلبيــًة الحتياجــات المرضــى.

وتشمل العناصر األساسية لهذا النموذج من الرعاية ما يلي:
•  العمل الجماعي والتكاملي والتعاوني متعّدد التخّصصات

•  يتحّمل األطباء مسؤولية قيادة الفريق بالشراكة مع الطبيب المحلي
•  مشاركة المريض في صنع القرار

•  تقديم أعلى قيمة للرعاية المقترنة بالتعاطف والثقة
•  تقييم شامل في الوقت المناسب مع تطبيق منهج شمولي 
•  التركيز على تقديم تجربة مريض بمستوى جودة غير مسبوق

•  استخدام أحدث التقنيات واألساليب
•  التواصل مع خبرات وموارد “مايو كلينك”

في عام 2021، أعادت “صحة” هيكلة مجالسها الطبية المتخّصصة لالستفادة من خبرات مدينة الشيخ شخبوط 
الطّبيــة، ودمــج األقســام علــى مســتوى المنظومــة بأكملهــا، لتعزيــز خدمــات شــبكتها وضمــان تلبيــة احتياجاتهــا، بغــض 

النظــر عــن المنشــأة الطّبيــة التــي يتوّجــه لهــا المرضــى.

نسبة زيادة الزيارات في قسم أمراض الجهاز الهضمي في العام 2021:

المرضى المنومين 

117% 268% 76% 

مرضى المناظير 
الداخلية 

مرضى العيادات الخارجية 
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الجهــود  توحيــد  ومــع  شــبكتنا،  كفــاءة  فــي  قّوتنــا  تكمــن 
بعضنــا  مــن  والتعلــم  لدينــا،  القــّوة  نقــاط  مــن  واالســتفادة 
البعض، سنتمكن من وضع معايير جديدة لكيفية عملنا مًعا، 
وألفضل رعاية نقدمها لمجتمعنا. نحن محظوظون لشراكتنا 
مــع “مايــو كلينــك” وخبــراء آخــرون فــي العالــم، بهــدف تطويــر 
مركــز يجمــع بيــن نموذجنــا التشــغيلي، وبيــن اإلرث العريــق فــي 
رعاية المرضى لدى “مايو كلينك”، وبناًء على ذلك، سنتمكن 
من االرتقاء بمنظومتنا للرعاية الصحية وإيصالها إلى مرضانا. 
وهــذا جــزء ال يتجــزأ مــن مســيرتنا نحــو المســتقبل والهادفــة 
إلــى إنشــاء شــبكة حديثــة ومتقّدمــة تستشــرف اســتحقاقات 

الخمســين عامــًا المقبلــة ومــا بعدهــا. 

مروان الكعبي
المدير التنفيذي للعمليات باإلنابة في “صحة”

مستجدات تكامل الخدمات في 2021

الشــيخ  مدينــة  فــي  القلــب  أمــراض  قســم  أطلــق 
للفيزيولوجيــا  متكامــاًل  مختبــًرا  الطّبيــة  شــخبوط 
الكهربيــة فــي عــام 2021. وتــم تقديــم هــذه الخدمــة 
فــي مدينــة الشــيخ خليفــة الطّبيــة )المنشــأة الطّبيــة 
الوحيــدة التــي ُتجــري عمليــات الفيزيولوجيــا الكهربيــة 
لألطفــال فــي دولــة اإلمــارات(، وذلــك منــذ إنشــائها 
وعــالج  بتشــخيص  قامــت  حيــث   ،2005 عــام  فــي 
آالف المرضــى. ومــع دمــج خطــوط خدمــات مدينــة 
خليفــة  الشــيخ  ومدينــة  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ 
والخدمــات  المختبــر  عــروض  تقديــم  يتــم  الطّبيــة، 
الســريرية مــن قبــل الخبــراء ضمــن إطــار موّحــد علــى 

الصحيــة. الرعايــة  منشــآت  مســتوى 

فــي يونيــو 2021، تــّم دمــج خدمــات عيــادات أمــراض 
الــدم واألورام بيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
ومدينة الشيخ خليفة الطّبية، والجمع بين القدرات 
وخبــرات  الطّبيــة  خليفــة  الشــيخ  لمدينــة  العريقــة 
الشــاملة  الرعايــة  لتوفيــر  الدوليــة  كلينــك”  “مايــو 
ألمــراض الــدم واألورام فــي دولــة اإلمــارات. وكان 
أمــراض  قســم  افتتــاح  التكامــل،  هــذا  ثمــار  مــن 
الــدم واألورام فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
 30 بســعة  الداخلييــن  للمرضــى  جديــدة  كوحــدة 
تضــّم  التــي  الــدم  مكّونــات  فصــل  ووحــدة  ســريرًا، 
الــدم. نقــل  أســرة، وقســم جديــد لخدمــات  ثمانيــة 

التكامل السريري
حّقــق نمــوذج ممارســات المجموعــة تقّدًمــا كبيــًرا فــي العــام 2021، وذلــك عندمــا قمنــا بدمــج خطــوط الخدمــات وفــرق 
عملهــا مــع نظرائهــا فــي منشــآت “صحــة” األخــرى، ومــن بينهــا دمــج الخدمــات بيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
ومدينــة الشــيخ خليفــة الطّبيــة، وهــي مستشــفى تخّصصــي رائــد فــي دولــة اإلمــارات، وأكبــر مركــز طّبــي تعليمــي فــي 

أبوظبــي. ومــن بيــن خطــوط الخدمــات التــي تــّم دمجهــا مــا يلــي:
•  عيادات أمراض القلب

•  عيادات أمراض الجهاز الهضمي
•  عيادات أمراض الدم

•  عيادات األورام
•  عيادات العظام

وقد نجح نموذج الدمج والتكامل في تقديم العديد من المزايا، ومن بينها توسيع قدرات وصول المرضى للخدمات، 
وتوفير رعاية شاملة ومتعّددة التخّصصات، وزيادة إحاالت المرضى للحصول على رعاية طّبية متخّصصة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، بفضــل إرث “صحــة” ومكانــة “مايــو كلينــك” كمــزّود عالمــي رائــد فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، 
ُترحــب مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بانتظــام بإحــاالت قادمــة مــن نظيراتهــا ضمــن القطــاع، وُتوّســع خدماتهــا لتصــل 
إلــى داخــل مجتمعهــا وخارجــه. وقــد اســتقبلت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة نحــو 182 ألــف إحالــة مــن المرضــى مــن 

داخــل شــبكة “صحــة” وخارجهــا خــالل العــام 2021.

تــم تقديــم برنامــج الزمالــة الوحيــد الــذي ُيرّكــز علــى 
أمــراض الــدم فــي دولــة اإلمــارات، والمعتمــد مــن 
الدولــي  الطّبــي  للتعليــم  االعتمــاد  مجلــس  قبــل 
للخريجيــن رســمًيا فــي مدينــة الشــيخ خليفــة الطّبيــة، 
وتم دمجه اآلن مع مدينة الشيخ شخبوط الطّبية، 
بالفصــادة  المعالجــة  إجــراءات  اآلن  ُتوّفــر  والتــي 
الــزرع  حــاالت  لمضاعفــات  الجســم  خــارج  الضوئيــة 
وعــدم التوافــق مــع خاليــا المضيــف، وأمــراض الــدم 
الحــاّدة وســرطان الــدم، وسنكشــف قريًبــا عــن مركــز 

شــامل لزراعــة الخاليــا الجذعيــة.

هــذا الدمــج والتكامــل مــن شــأنه أن ُيوّفــر للمرضــى 
والرعايــة  األوليــة  الرعايــة  إلــى  أســهل  وصــواًل 
المتخّصصة. ومن خالل اعتماد هذا النهج الشامل 
والتعاونــي، يتلقــى مرضــى الــدم واألورام اآلن رعايــة 
مــع تحســين قدرتهــم علــى  التخّصصــات،  متعــّددة 
الوصــول إلــى الخبــرات وطــرق العــالج المبتكــرة عبــر 
“مايــو كلينــك”، األمــر الــذي ُيســهم برفــع مســتوى 
الرضــا لــدى المرضــى بشــكل عــام، ويضمــن متابعــة 

سلســة لتقديــم خدمــات الرعايــة الشــاملة.
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أمثلة عن نموذج الرعاية في األقسام

أمراض الدم واألورام
مدينــة  فــي  واألورام  الــدم  أمــراض  قســم  يقــّدم 
اتبــاع  الطّبيــة مثــااًل أساســًيا علــى  الشــيخ شــخبوط 
رعايــة  تحســين  فــي  التخّصصــات  متعــّدد  نهــج 
المرضــى. ويتيــح العمــل التعاونــي عبــر التخّصصــات 
ومتابعــة  لرؤيــة  األطبــاء  أمــام  الفرصــة  المختلفــة 
ودراســتها  الســرطان  مريــض  حالــة  جوانــب  كافــة 
كــي يتمكنــوا مــن صياغــة خطــط عالجيــة للمرضــى 

الشــاملة. الرؤيــة  علــى  باالعتمــاد 

الشــيخ شــخبوط  عــام 2021، أطلقــت مدينــة  فــي 
متعــّددة  الطبيــة  المجالــس  مــن  العديــد  الطّبيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  األورام،  لمعالجــة  التخّصصــات 
ســرطانات الثــدي والرئــة والصــدر والــرأس والرقبــة 
المجالــس  هــذه  وتعمــل  الهضمــي.  والجهــاز 
متعــّدد  بأســلوب  الســرطان  حــاالت  دراســة  علــى 
وأطبــاء  الجراحيــن  تشــمل  مــا  وعــادة  التخّصصــات، 
آخريــن  أطبــاء  وأي  األشــعة  وأخصائيــي  األورام 

المريــض. رعايــة  فــي  يشــاركون 

قســم  رئيــس  هاشــمي،  شــاروخ  الدكتــور  ويوضــح 
أمــراض الــدم واألورام، نهــج مدينــة الشــيخ شــخبوط 
عــام  “فــي  الســرطان:  مرضــى  رعايــة  فــي  الطّبيــة 
لتمكيــن  الشــامل  الســرطان  برنامــج  أنشــأنا   ،2021
الوصــول إلــى مجموعــة كاملــة مــن خدمــات الرعايــة 
هــذه  ولتحقيــق  الســرطان.  لمرضــى  المعّقــدة 
والمبــادرات  المــوارد  تأميــن  علــى  نحــرص  الغايــة، 
الشــاملة  الرعايــة  األورام  مرضــى  لمنــح  العالجيــة 
التــي يحتاجونهــا، بــدًءا مــن التشــخيص وحتــى العــالج 

حياتهــم”. علــى  والحفــاظ 

تطّور نموذج الرعاية في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية عام 
2021

تتبــع مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة نهًجــا متعــّدد التخّصصــات لضمــان تحقيــق أفضــل نتيجــة ممكنــة لــكل مريــض. 
التمريــض  مــن طاقــم  الســريرية،  الممارســة  مــن مختلــف أقســام  التخّصصــات موظفيــن  الفــرق متعــّددة  وتضــّم 
وأخصائيــّي التغذيــة، وحتــى األطبــاء المعالجيــن والصيادلــة وأخصائيــي العــالج الطبيعــي. يعمــل الفريــق مًعــا البتــكار 

رعايــة شــخصية وخطــط عــالج توّفــر جــودة عاليــة مــن الرعايــة المنّســقة لــكل مريــض.

ويعمــل نمــوذج ممارســات المجموعــة للرعايــة علــى رفــع وتعزيــز تجربــة المريــض. ويتحمــل جميــع مســؤولية التمّيــز فــي 
الخدمــة والجــودة، وتلــك مســؤولية مشــتركة تجــاه مرضانــا. كمــا طــّورت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة اســتراتيجية 
قويــة لتحســين تجربــة المريــض بشــكل مســتمر، وتشــجيع التواصــل المتبــادل، وتشــمل هــذه االســتراتيجية التعليــم 
والتدريب، ودعم الشراكات بين فريق تجربة المريض وفريق الممارسة و فريق العمليات، باإلضافة إلى المشاركة 

المجتمعيــة.

الشــيخ  مدينــة  قامــت  الخطــوات،  هــذه  وإلنجــاز 
شــخبوط الطّبيــة بتوظيــف اســتراتيجي الستشــاريين 
مــن ذوي الخبــرة فــي علــم األورام وأمــراض الــدم، 
وزيــادة التســجيل فــي برنامــج الزمالــة ألمــراض الــدم، 
الــدم  أمــراض  أطبــاء  مــن  القــادم  الجيــل  لتدريــب 
وتوســعة فريــق الرعايــة الخاّصــة بهــا ليشــمل طاقــم 
تمريــض مخّصــص للممارســات الســريرية فــي عــالج 

األورام.

طّب األطفال
الشــيخ  مدينــة  فــي  األطفــال  طــّب  قســم  يضــم 
الرعايــة  تقــّدم  أقســام  ســبعة  الطّبيــة  شــخبوط 
عــن  ُيميــزه  مــا  وهــذا  المعّقــدة،  بالحــاالت  الخاّصــة 
غيــره مــن المرافــق التــي تضــّم تخّصصــات مماثلــة. 
وإدراًكا للحاجــة إلــى وجــود رعايــة خاّصــة بالمراهقيــن، 
عــام  فــي  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  أنشــأت 
2021  قسم طّب المراهقين. ويقدم طبيب “مايو 
كلينــك”، الدكتــور فيليــب فيشــر الــذي يتمتــع بخبــرة 
واســعة فــي هــذا المجــال استشــاراته لهــذا القســم 
الــذي ُيشــرك أيًضــا األطبــاء المقيميــن والمتعّلميــن 

الخبــرات. نطــاق  لتوســعة  األخــرى  األقســام  مــن 

بــدأ القســم أول عيــادة خارجيــة فــي إمــارة أبوظبــي 
التشــخيصات  أظهــرت  حيــث  المراهقيــن،  لطــّب 
قســم  وُيقــّدم  التغذيــة.  مشــكالت  فــي  شــيوًعا 
طــّب الغــدد الصّمــاء لــدى األطفــال رعايــة للحــاالت 
التخّصصــات  متعــّدد  فريــق  يــد  علــى  المعّقــدة 
الغــدد  أخصائيــي  ذلــك  ويشــمل  واســع،  بنطــاق 
الصّمــاء لــدى األطفــال وعلمــاء النفــس وأخصائيــي 

والمعّلميــن. التغذيــة 
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تكامل الدروع الثالث لمدينة الشيخ شخبوط الطّبية 

ُيعّد تكامل الدروع الثالث؛ الممارسات الطبية والتعليم واألبحاث، ركًنا أساسًيا في رؤية مدينة الشيخ شخبوط الطّبية.

ثالث دروع، لغاية واحدة

الممارسات الطبية
تضمــن أن تكــون خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي 
مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة للمجتمــع، بهــدف الوقايــة 
والتشــخيص والعــالج وإعــادة التأهيــل، خدمــات متكاملــة 
وشاملة وتنسجم مع أحدث الممارسات الدولية وأفضل 

الممارســات المتبعــة لــدى “مايــو كلينــك”.

التعليم
التدريــس  تحســين  فــي  التعلــم  بيئــة  ُتســاهم  أن  يضمــن 
والتدريب، واستخدام التقنيات الجديدة التي تعتبر أولويات 
مؤّسســية لتمكيــن وتطويــر الموظفيــن والمؤّسســة مــن 

تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة الحاليــة والمســتقبلية.

األبحاث
الرعايــة  ابتــكارات  أحــدث  إلــى  المرضــى  وصــول  تضمــن 
تمّيــزان  ســمتان  وهمــا  الطّبيــة،  واالكتشــافات  الصحيــة 
الوجهــة الطّبيــة الرائــدة، وذلــك مــن خــالل األبحــاث المحليــة 

والشــراكات. التعــاون  جانــب  إلــى 

 درع الممارسات الطبية في مدينة الشيخ
شخبوط الطّبية

تشــهد مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة تقّدًمــا مســتمًرا نحــو 
تحّولهــا إلــى وجهــة طّبيــة رائــدة للرعايــة الصحيــة. وفــي إطــار 
رؤيتنــا طويلــة المــدى لنصبــح المحــور الرئيســي لنظــام الرعايــة 
الصحيــة فــي أبوظبــي، تقــّدم مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
خدماتهــا للمنطقــة علــى نطــاق أوســع، وتواصــل تركيزهــا علــى 
تحســين الرعايــة الســريرية التــي ُنقّدمهــا. كمــا نؤّكــد علــى جــودة 
رعايــة  نمــوذج  خــالل  مــن  المريــض،  تجربــة  الرعايــة وتحســين 
متكامــل قائــم علــى الفريــق وُيرّكــز علــى عــالج المرضــى الذيــن 

يعانــون مــن حــاالت طّبيــة خطيــرة ومعّقــدة. 

الدكتور ماثيو جيتمان
المدير التنفيذي للشؤون الطّبية، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
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رعاية تعاونية ومنّسقة

نحو التحول إلى الوجهة الطّبية الرائدة للرعاية الصحية في الشرق األوسط

فــي عــام 2021، عــّززت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة نطــاق خدماتهــا الُمقّدمــة للمجتمــع، وأشــركت المزيــد مــن 
الخبــراء المتخّصصيــن، وقّدمــت طــرق عــالج جديــدة ومبتكــرة لخدمــة مرضاهــا بشــكل أفضــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تســعى مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بنشــاط لدمــج التقنيــات الحديثــة، مثــل الــذكاء االصطناعــي، فــي عمليــات 
التشــخيص والعــالج، مــن خــالل التكنولوجيــا واالبتــكار اللذيــن يقــودان النمــّو والتغييــر غيــر المســبوق فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة، كّل ذلــك بهــدف االرتقــاء بتجربــة المريــض، وضمــان تشــخيص أكثــر دّقــة، وأماًنــا فــي اإلجــراءات، وأوقــات 

تعافــي أســرع.

وباالســتفادة مــن قدراتنــا وخبراتنــا العالميــة، بالشــراكة مــع “صحــة” و”مايــو كلينــك”، تمّكنــت مدينــة الشــيخ شــخبوط 
الطّبيــة مــن تطبيــق إجــراءات مبتكــرة ومعّقــدة فــي عــام 2021. وتشــمل:

•   أول تنظير لمفصل الورك في أبوظبي
•   عــالج ناجــح لمريــض مصــاب بالوهــن العضلــي الوبيــل )حالــة صدريــة مزمنــة ونــادرة بشــكل اســتثنائي( مــع نهــج 

المحــدود الطفيــف  التدّخــل 
•   أول عمليــة ناجحــة فــي أبوظبــي والثالثــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلكمــال تصحيــح تشــّوه العمــود 

القطنــي  الصــدري  الفقــري 
•   اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي تنظيــر الجهــاز الهضمــي لتعزيــز الكشــف عــن األورام الســرطانية الحميــدة فــي 

القولــون
•  أول زراعة للعين الذكية والمنقذة للبصر مع جهاز “مراقبة العين” للجلوكوما الخبيثة في الشرق األوسط

•   أول جراحة الستبدال الركبة في أبوظبي باستخدام مقياس تسارع محمول باليد مع تكنولوجيا موّجهة بالكمبيوتر 
بتدخل طفيف ومحدود

وفــي إطــار التــزام مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة باالســتفادة مــن التكنولوجيــا لالرتقــاء بخدمــات الرعايــة المقّدمــة 
للمرضــى، انضــّم أيضــًا أحــد خبرائنــا، وهــو الدكتــور صديــق أنــور، استشــاري أمــراض الكلــى، إلــى ُنخبــة مــن المبدعيــن 
والمتخّصصيــن فــي جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء االصطناعــي وجامعــة خليفــة لتطويــر منّصــة الــذكاء االصطناعــي 
“RenAIssance”  والتــي ُتســاعد فــي الكشــف عــن إصابــات الُكلــى الحــادة وتشــخيصها والمســاعدة فــي عالجهــا. 
حصــل الدكتــور أنــور وفريــق “RenAIssance” علــى تمويــل بحثــي مــن شــركة رائــدة فــي مجــال أجهــزة الموجــات فــوق 

الصوتيــة لتطويــر خوارزميــة التعّلــم اآللــي الخاّصــة بهــم.

زيادة الممارسة والتحسينات
بمراجعة سجاّلت الممارسة الطّبية على مدار عام 2021 مقارنة بعام 2020، الحظنا ما يلي:

35%

59%

21%

42%

13%

36%

نسبة الزيادة في إخراج 
المرضى من المستشفى

نسبة التحّسن في معّدالت اإلقامة 
الداخلية، مع البقاء خالل األشهر 

الثمانية األخيرة من عام 2021 تحت 
المعيار القياسي البالغ 5.2 يوًما

نسبة الزيادة في زيارات 
قسم الطوارئ

نسبة الزيادة في زيارات 
العيادات الخارجية

نسبة الزيادة في إجمالي 
العمليات الجراحية

نسبة الزيادة في استقبال 
المرضى المنومين
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2x

إنجازات عام 2021 

برامج التخّصص

خدمات جديدة

تخّصصات موّسعة عيادة أمراض األمعاء 
االلتهابية

تخّصصات فرعية متميزة مختبر الفيزيولوجيا الكهربية

الطّب المخبري 

عيادة منع تخّثر 
الدم تحت إشراف 

الممرضات

العمل االجتماعي 
السريري

أمراض الجهاز الهضمي

عيادة طّب المراهقين 
)األولى من نوعها في 

اإلمارات العربية المتحدة(

العالج بالمضادات 
الحيوية بالحقن في 
العيادات الخارجية

األشعة

برنامج الصّحة 
التنفيذية

وحدة فصادة الدم

أمراض القلب

قدرات موّسعة

غرف عمليات إضافية  مريًضا خارجًيا إضافًيا تتّم 
مراجعتهم أسبوعيًا

عيادات نهاية األسبوع عيادة مسائية مرتين في 
األسبوع

 أسبوعيًا

سريًرا جديًدا للمرضى 
المنومين

6 3,500 50

pm - am
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البرامج السريرية وبرامج الجودة والسالمة في مدينة 
الشيخ شخبوط الطّبية

ال يقتصــر مفهــوم إعطــاء األولويــة للمرضــى علــى ضمــان جــودة الرعايــة المقّدمــة لهــم فحســب؛ بــل يشــمل أيًضــا 
وجــود تدابيــر لحمايتهــم والحفــاظ علــى ســالمتهم أثنــاء وجودهــم فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة. ولهــذه الغايــة، 
َيســّر مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أن تعلــن عــن مبادراتهــا لعــام 2021 لتعزيــز الجــودة الســريرية وســالمة المرضــى، 
والتــي تشــمل تحســين نســبة الموظفيــن مــن األطبــاء المخّصصيــن للمرضــى، وذلــك لتعزيــز ســالمتهم وجــودة الرعايــة 

المقّدمــة لهــم.

)JCI( جهود التحضير العتماد اللجنة الدولية المشتركة
في عام 2021، تواصلت جهود التحضير لحصول مدينة الشيخ شخبوط الطّبية على أولى اعتمادات اللجنة الدولية 
المشــتركة للمستشــفيات )JCI(. وبالشــراكة مــع فــرق التشــغيل والممارســة، قــام فريــق الجــودة فــي مدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة بتطويــر االســتراتيجية، وقــّدم مبــادرات االســتعداد األفضــل علــى مســتوى الخطــوة االســتراتيجية 
الهامة. وشــمل ذلك اســتكمال توعية الموظفين وتثقيفهم حول اإلصدار الســابع من معايير اعتماد اللجنة الدولية 
المشــتركة، مــن خــالل قنــوات اتصــال متعــّددة، باإلضافــة إلــى القيــام بمحــاكاة زيــارة اســتطالع فــي مــارس 2021. 
وشــكلت هــذه الجهــود عوامــل تمكيــن رئيســية لتحســين درجــة الجاهزيــة العتمــاد اللجنــة الدوليــة المشــتركة تدريجيــًا، 
والتــي وصلــت فــي نهايــة العــام إلــى ٪100، مــع مراجعــة 180 عنصــرًا مــن عناصــر سياســات اللجنــة الدوليــة المشــتركة 

واعتمادهــا ونشــرها.

مؤّشر جودة المستشفى 
فــي ســبتمبر 2021، تــّم إنشــاء مؤّشــر جــودة المستشــفيات )HQI( لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بالتعــاون مــع 
“مايــو كلينــك”، بهــدف تنســيق العــروض الســريرية للمستشــفى مــع عــروض “مايــو كلينــك”، وخاّصــة فيمــا يتعّلــق 
بســالمة المرضــى وجــودة الخدمــة. ويتمثــل هــدف المؤشــر علــى المــدى الطويــل فــي ضمــان التحســين المســتمر 
والمنهجي للجودة وســالمة المرضى من خالل مجموعة شــاملة من إجراءات المستشــفى التي ُتراقب األداء بمرور 
الوقــت. تــّم التحّقــق مــن توافــق 25 معيــارًا مــع معاييــر “مايــو كلينــك”، وهــو نهــج أثبــت فائدتــه، وأدى إلــى تقســيم 
المؤّشــر عبــر أربعــة مجــاالت رئيســية فــي الجــودة وســالمة المرضــى. ومــن األمثلــة علــى المعاييــر فــي كل مجــال مــن 

المؤشــر، ووزن كل مجــال فــي الفهــرس مــا يلــي:

اســتراتيجية الجــودة والســالمة
والضعــف  القــّوة  لنقــاط  شــامل  تقييــم  إجــراء  وبعــد  كلينــك”  “مايــو  فــي  الســريرية  الجــودة  فريــق  مــع  بالتعــاون 
بنــاًء علــى المبــدأ  الجــودة لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة  تــّم تطويــر برنامــج إســتراتيجية  والفــرص والتهديــدات، 
التوجيهــي لخّطتهــا اإلســتراتيجية. ويتمثــل هــدف مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي تقديــم رعايــة عاليــة الجــودة 
وموثوقــة مــع التركيــز علــى كوادرنــا كعناصــر تمكيــن رئيســية لبنــاء عمليــات وأنظمــة جــودة فّعالــة ومثمــرة. ومــن 
خــالل دمــج إجــراءات الممارســة الســريرية وثقافــة الســالمة وإدارة المخاطــر وإدارة السياســات واجتماعــات مراجعــة 
برنامــج  الهامــة فــي  اإلنجــازات والنتائــج  العديــد مــن  الطّبيــة  الشــيخ شــخبوط  الرعايــة األســبوعية، حّققــت مدينــة 

المهنيــة. والســالمة  الصحــة 

الكفاءة 

معّدل الوفيات 

الفعالية 

األمان 

من قيمة المؤّشرمن قيمة المؤّشر

من قيمة المؤّشرمن قيمة المؤّشر

•   متوسط مّدة اإلقامة للمرضى البالغين في وحدات 
العناية المركزة

•   متوســط مــّدة اإلقامــة للمرضــى الذيــن يتــّم إدخالهــم 
وهــم ُيعانــون مــن احتشــاء عضلــة القلــب الحــاد

خضعــوا  الذيــن  للمرضــى  اإلقامــة  مــّدة  •   متوســط 
الخطــورة منخفضــة  أو  عاليــة  الســمنة  لجراحــة 

لجميــع  يومــًا   30 خــالل  القبــول  إعــادة  •   معــّدالت 
األمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  للمرضــى  األســباب، 
والتهابــات  الرئــوي  القلــب وااللتهــاب  التاليــة: فشــل 

البوليــة المســالك 
قســن  فــي  التســجيل  مــن  بــدءًا  المســتغرق  •   الوقــت 
الطــوارئ وحتــى القبــول كمريــض داخلــي فــي غضــون 

180 دقيقــة
والتحريــض  االختياريــة  والــوالدة  المخــاض  •   تحفيــز 
المبكــر علــى الــوالدة دون إشــارة طّبيــة بيــن 37 إلــى 

والدة  100 لــكل  الحمــل  مــن  أســبوعًا   39

للمرضــى  المستشــفى  داخــل  الوفيــات  •   معــّدالت 
احتشــاء  التاليــة:  باألمــراض  المصابيــن  الداخلييــن 
عضلــة القلــب الحــاد، فشــل القلــب، االلتهــاب الرئــوي 

المزمــن الرئــوي  االنســداد  ومــرض 

•   معــّدل إصابــات الضغــط المرتبطــة بالمستشــفى أو 
لــكل 1000  الثانيــة ومــا فــوق(  )المرحلــة  المتفاقمــة 

يــوم للمرضــى الداخلييــن
•  معّدل سقوط المرضى المنومين مما يؤدي

   إلى إصابة لكل 1000 يوم يقضيه المريض في
   المستشفى

•   معــّدالت اإلصابــة باإللتهابــات فــي الموقــع الجراحــي 
عمليــة  و100  اختياريــة  قيصريــة  عمليــة   100 لــكل 
والــوالدة المخــاض  قســم  لمرضــى  طارئــة  قيصريــة 

%12.5

%31.5

%25

%31.25
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الجودة في األداء

توسيع خيارات طب األنف واألذن والحنجرة
أطلــق قســم طــّب األنــف واألذن والحنجــرة وجراحــة 
الــرأس والعنــق بنجــاح برنامــج ليــزر الحنجــرة بالمنظــار 
واســعة  مجموعــة  يقــدم  والــذي   ،2021 عــام  فــي 
مــن اإلجــراءات العالجيــة لمختلــف أمــراض الحنجــرة، 
واألورام  الحميــدة  واألورام  العقيــدات  يشــمل  بمــا 
تخّصصــات  القســم  أنشــأ  كمــا  والخبيثــة.  الحميــدة 
الــرأس  أورام  وإدارة  تشــخيص  لتبســيط  فرعيــة 
والعنــق الحميــدة والخبيثــة )بمــا فــي ذلــك الحنجــرة 
والغــدة  األخــرى  اللعابيــة  والغــدد  النكفيــة  والغــدد 
والتــوازن.  الســمع  واضطرابــات  وغيرهــا(،  الدرقيــة 
برنامــج  القســم  هــذا  قــدم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وجراحــي  طّبــي  تخصــص  وهــو  للبالغيــن،  الصــوت 
مــع  للمرضــى  الفريــدة  الحــاالت  مــن  العديــد  يديــر 

النطــق. أمــراض  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

تخّصــص فرعــي جديــد فــي هــذا القســم يركــز علــى 
اضطرابــات الســمع التــي تتطلــب زراعــة القوقعــة. 
إجــراًء  الصناعيــة  القوقعــة  زرع  جراحــة  تعتبــر  حيــث 
المرضــى،  حيــاة  تحويــل  فــي  يســهم  للغايــة  دقيقــًا 
ويمكــن أن يختلــف نطــاق المرحلــة العمريــة للمرضــى 
بيــن بضعــة أشــهر مــن العمــر وحتــى مرحلــة البلــوغ. 
ويشــمل العــالج رعايــة مــا قبــل وبعــد الجراحــة مــن 
خالل نهج متعّدد التخّصصات يتضمن طّب األذن 
واألنــف والحنجــرة، والســمع وعــالج النطــق، وطــّب 
مــن  ذلــك  وغيــر  والتمريــض،  واألشــعة  األطفــال 

الصلــة. ذات  التخّصصــات 

الــزرع  عمليــات  أولــى  إحــدى  إجــراء  إلــى  وباإلضافــة 
علــى  التثبيــت  مــع  والمبتكــرة  الناجحــة  الجراحيــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  األذن  عظيمــات 
المتحــدة، أجــرى فريــق طــّب األنــف واألذن والحنجــرة 
مــن  أكثــر  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  لمدينــة  التابــع 
 ،2021 عــام  خــالل  قوقعــة  زراعــة  عمليــة   50
المعقــدة  الحــاالت  لــكل مــن  إيجابيــة  نتائــج  محققــا 
وحــاالت المراجعــة ويتقــارب ذلــك مــن حيــث العــدد 
لزراعــة  برنامجنــا  يجعــل  بمــا  الغربيــة،  المعاييــر  مــع 
القوقعــة أكبــر برنامــج مــن نوعــه فــي دولــة اإلمــارات 
علــى  البرامــج  أكبــر  مــن  وواحــدًا  المتحــدة  العربيــة 

المنطقــة. مســتوى 

وبالنظــر إلــى عــدم قــدرة مرضــى اضطــراب الســمع 
علــى التحــدث بــدون إجــراء زرع للقوقعــة، فــإن هــذه 
اإلجــراءات تتيــح لهــؤالء المرضــى أن يعيشــوا حيــاة 

طبيعيــة تماًمــا.

تطوير برامج أمراض النساء والتوليد المبتكرة
النســاء  أمــراض  قســم  أعــاد   ،2021 عــام  خــالل 
والتوليد في مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية هيكلة 
قويــة  قيــادة  وتثبيــت  جــدد  استشــاريين  وتعييــن 
الناجحــة  والنتائــج  األمثــل  األداء  لضمــان  وفعالــة 

للمرضــى.

وطّور قسم أمراض النساء والتوليد برامج مبتكرة 
ستجعله مركًزا للتميز في الخدمات التالية:

•   جراحة استئصال الخاليا
الصفــاق  داخــل  الحــرارة  عالــي  الكيميائــي  •   العــالج 

المبيــض لســرطان 
•   إدارة حــاالت المشــيمة الملتصقــة أثنــاء الحمــل، 
معــدالت  فــي  كبيــر  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  ممــا 

الحالــة هــذه  عــن  الناجمــة  والوفيــات  االعتــالل 

اإلجــراءات  مــن  العديــد  بتحويــل  القســم  قــام  كمــا 
محــدودة  إجــراءات  إلــى  القســم  فــي  المفتوحــة 
التدخل الجراحي ألمراض النساء الحميدة والخبيثة. 
وبالنتيجــة، أدت هــذه التغييــرات إلــى زيــادة عمليــات 
نقــل وإحــاالت المرضــى مــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والــدول المجــاورة لتوفيــر خدمــات الرعايــة 

المعّقــدة. النســاء والتوليــد  ألمــراض 

شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  بــدأت   ،2021 عــام  وفــي 
الطّبيــة فــي التخطيــط أيًضــا إلدخــال تحســينات علــى 
بعــض مرافــق هــذا القســم، بمــا فــي ذلــك خطــط 
المخــاض  ووحــدة  الطــوارئ  قســم  تصميــم  إعــادة 
والــوالدة وإنشــاء وحــدة تشــخيص شــاملة جديــدة 
الرحــم  تنظيــر  إجــراءات  وغرفــة  الــوالدة  قبــل  لمــا 

الخارجييــن. للمرضــى 

النســاء والتوليــد فــي مدينــة  أمــراض  يلتــزم قســم 
هيئــة  أعضــاء  بتدريــب  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ 
برامــج  خــالل  مــن  تدريبهــم  وإعــادة  لدينــا  التدريــس 
لترقيــة  خصيصــًا  ومصممــة  جديــدة  تعليميــة 
قدراتهــم علــى إجــراء العمليــات الجراحيــة المفتوحــة، 
وطرق العالج بالمنظار، والموجات فوق الصوتية. 
عنصــرًا  األبحــاث  أصبحــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
أساســيًا ضمــن القســم فــي عــام 2021، مــع إطــالق 
المؤتمــرات  فــي  وتقديمهــا  المشــاريع  مــن  العديــد 

واإلقليميــة. الوطنيــة 
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•   إجراءات المسار السريع في قسم الطوارئ لعزل وفرز المرضى المصابين باألمراض الشبيهة باإلنفلونزا
•   اختبار نقطة تقديم الرعاية الخاّصة بـ “كوفيد-19”

•   اختبار PCR السريع

وبمــا أن العثــور علــى أســرة للمرضــى فــي مرافــق صحــة أخــرى كان يمثــل تحدًيــا فــي بعــض األحيــان، فقــد أنشــأ قســم 
الطــوارئ بأمــان منطقــة عــزل حيويــة لمرضــى “كوفيــد-19” المصابيــن بأمــراض خطيــرة حتــى تتوّفــر لهــم أمكنــة فــي 

المستشــفيات الســتقبالهم.

لــإلدارة اآلمنــة للحــاالت  التخّصصــات الســريرية فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة مســارات  كمــا طــورت جميــع 
بفيــروس “كوفيــد-19”. المؤكــدة  اإلصابــات  أو  بهــا  المشــتبه 

نجــاح برنامــج التطعيــم
نّظمــت فــرق التمريــض والصحــة المهنيــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة حملــة تطعيــم فعالــة فــي ينايــر 2021، 

حيــث بــادر الموظفــون إلــى التطعيــم بلقــاح “كوفيــد-19” علــى مــدار العــام. 

وفــي إطــار الجهــود المبذولــة للحــّد مــن انتشــار العــدوى، تــّم تطويــر نظــام الختبــارات PCR األســبوعية للموظفيــن. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عملــت فــرق الوقايــة مــن العــدوى والصحــة المهنيــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة مًعــا 
لضمــان رعايــة الموظفيــن الذيــن تعرضــوا، أو ثبتــت إصابتهــم بفيــروس “كوفيــد-19”، ووضــع اإلجــراءات الصحيحــة 

مــن أجــل العــودة إلــى العمــل للمســاعدة فــي حمايــة مرضانــا.

إحصائيات التطعيم
 بحلول مارس 2021، تّم تطعيم أكثر من ٪70 من كادر العمل في مدينة الشيخ شخبوط 

الطّبية، ووصلت هذه النسبة إلى ٪90 من التطعيم الكامل لكادر العمل. 

جهود مواجهة “كوفيد-19” في عام 2021

فــي عــام 2021، تابعــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة مســاهمتها بلعــب دور رئيســي فــي الجهــود الوطنيــة إلدارة 
تأثيــر جائحــة “كوفيــد-19” ووقــف انتشــار الفيــروس داخــل منظومــة الرعايــة الصحيــة فــي أبوظبــي. علــى الرغــم مــن أن 
مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة كانــت تعمــل كمستشــفى خــاّص بعــالج حــاالت “كوفيــد-19” فــي المراحــل األولــى مــن 

الجائحــة، إال أنهــا أصبحــت فــي يونيــو 2020 منشــأة خاليــة مــن “كوفيــد-19”.

وفــي العــام الماضــي، عالجــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة المرضــى المصابيــن بفيــروس “كوفيــد-19” والــذي 
يحتاجون إلى خدمات رعاية معّقدة. تّم نقل غالبية مرضى “كوفيد-19” )حوالي 2000 شخص( الذين تّم فحصهم 
فــي مرافقنــا إلــى منشــأة “كوفيــد-19” تابعــة لـــ “صحــة” بعــد التشــخيص األولــي. حــددت وزارة الصحــة - أبوظبــي 
مركــز مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة كمرفــق مخّصــص للمرضــى غيــر المصابيــن بفيــروس كورونــا ممــن يحتاجــون 

رعايــة صحيــة خطيــرة ومعّقــدة.

وطّبقــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة اســتراتيجيات فعالــة، بمــا فــي ذلــك العمــل عــن كثــب مــع مستشــفيات 
“صحة” ومرافق الرعاية الصحية المخّصصة األخرى، لضمان ســالمة مرضانا وموظفينا، وتشــجيع التطعيم بلقاح 

“كوفيــد-19” مــع الحفــاظ علــى تدابيــر الوقايــة مــن العــدوى فــي جميــع أنحــاء مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

ومــع ذلــك، يعمــل قســم الطــوارئ فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة كقســم خــاّص بحــاالت “كوفيــد-19” للعديــد 
مــن مستشــفيات “صحــة” غيــر القــادرة علــى إجــراء التقييــم األولــي، برغــم امتالكهــا ســعة كافيــة للمرضــى الداخلييــن 
أو وحــدة العنايــة المركــزة. ونتيجــة لذلــك، قــام قســم الطــوارئ بتقييــم وعــالج 5307 حالــة مــن مرضــى “كوفيــد-19”.

تــّم إنشــاء فرقــة عمــل “كوفيــد-19” فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي عــام 2020 ويرأســها طبيــب استشــاري 
فــي األمــراض المعديــة، ويضــم كذلــك مــدراء تنفيذيــون فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وأصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين و”صحــة”، الذيــن طــوروا بروتوكــوالت متقّدمــة ســاعدت فــي الكشــف المبكــر عــن المصابيــن بفيــروس 

“كوفيــد-19” ونقلهــم مبكــًرا إلــى المستشــفيات المخّصصــة للعــالج، ومــن هــذه البروتوكــوالت:

استراتيجيتنا في الحفاظ على منشأة طّبية خالية من “كوفيد-19”
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فــي  قياســيًا  تقّدمــًا  ســجلنا  الماضــي،  العــام  مــدار  علــى 
تطويــر  علــى  اشــتملت  والتــي  المريــض،  تجربــة  تحســين 
وتنفيــذ اســتراتيجية تجربتنــا الخاّصــة بمدينــة الشــيخ شــخبوط 
الطّبيــة، والتــي تحــدد خمســة مســارات برامــج مختلفــة لدعــم 
علــى  نعمــل  المريــض. كمــا  بتجربــة  االرتقــاء  فــي  الممارســة 
إنشــاء جســر يربــط بيــن مجتمعنــا ومنشــأتنا بطــرق مختلفــة، 
معتمديــن علــى مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات التــي تعــزز 
الثقة، وتواصل تقديم تجربة الرعاية الصحية لمدينة الشيخ 

المنطقــة. الطّبيــة علــى مســتوى  شــخبوط 

ستايسي تيريل جونز
الرئيس التنفيذي للعمليات، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

تحديث العمليات والخدمات اإلدارية

نهج متكامل الخدمات لرعاية المرضى

جهود تحسين خدمات المرضى في عام 2021:

مكالمة تّم الرد عليها للحجز 
وإعادة الجدولة وإلغاء 

المواعيد الطبية وإستقبال 
الشكاوى والرد على 

االستفسارات

116,403 

35,776 630

58

91,367 
موظفًا متدربًا سجلوا 

رقمًا قياسيًا في تسعة 
أسابيع

حّصة ركزت على المجاالت 
المتعلقة بالتميز في الخدمة 

والتعافي والتعاطف

مكالمة تأكيد للمرضى موعدًا مجدواًل

تتمثــل قيــم مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي االحتــرام والنزاهــة والتعاطــف والشــفاء– الرعايــة والعمــل الجماعــي– 
اإلمــارات  فــي دولــة  المتخصصــة  المستشــفيات  أكبــر  إحــدى  الخدمــات. وبصفتهــا  والتميــز وتقديــم  معــًا واالبتــكار 
العربيــة المتحــدة، يتركــز هدفهــا األساســي علــى ضمــان التميــز الســريري وتجربــة المريــض الفائقــة وااللتــزام التــام بتلــك 

القيــم.

اســتراتيجية جديــدة لتجربــة المريــض
فــي عــام 2021، كان فهــم تجربــة المريــض وتطويــر اســتراتيجية لتحســين تجربــة المرضــى أولويــة مهمــة لــدى جميــع 

أعضــاء مجتمــع الرعايــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

وتقــوم الرســالة الرئيســية الســتراتيجية تجربــة المريــض الجديــدة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى مفهــوم 
“جميعنــا مســؤولون عــن تجربــة المريــض”. وقامــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بإنشــاء وتنفيــذ خمســة برامــج 

تجربــة متميــزة تدعــم هــذه الرســالة الرئيســية واالســتراتيجية الشــاملة:
•   مكتب تجربة المريض لحّل التحديات اليومية في رحلة المريض

الخدمــة،  الخدمــة، واســتعادة  التميــز فــي  الموظفيــن ضمــن مجــاالت تشــمل  لتدريــب جميــع  •   التدريــب والتعليــم 
التعاطــف مــع  للرعايــة والتواصــل  ونمــوذج “مايــو كلينــك” 

•   شــراكة التطويــر تتضمــن االجتمــاع بالقيــادات المســؤولة عــن الممارســة الطّبيــة والعمليــات لمراجعــة انطباعــات 
المرضــى ضمــن مجاالتهــم المحــددة والبحــث عــن طــرق لتحســين رحلــة المريــض

•   المجتمــع واإلنســانيات للتواصــل مــع المرضــى وأســرهم مــن خــالل منتديــات الموســيقى والفنــون والمنتديــات 
اإلجتماعيــة

•   التقاريــر والتحليــالت إلنشــاء قاعــدة بيانــات قويــة حــول انطباعــات المرضــى، وتوضيــح التوجهــات، وإعطــاء الــرؤى 
واألفــكار والتوجيهــات للموظفيــن
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خدمــات الحمايــة
 تــّم إنشــاء قســم خدمــات الحمايــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــام 2021، ويشــمل عمليــات األمــن، والتحكــم 
األمنــي، وخدمــات الجهوزّيــة واالســتمرارية. ويتولــى هــذا القســم الجديــد مســؤولية توفيــر بيئــة آمنــة لمرضانــا وزوارنــا 

وموظفينــا مــن خــالل إطــار عمــل معتمــد لألمــن والجهوزيــة واالســتمرارية

إنجازات قسم خدمات الحماية في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية عام 2021:
•   إطــالق مركــز قيــادة األمــن، وهــو منّصــة مركزيــة جديــدة يمكــن لجميــع الموظفيــن الوصــول إليهــا علــى مــدار 

الســاعة وتشــمل كافــة األمــور المتعلقــة باألمــن 
•   وضع خّطة إدارة الطوارئ وخطة إدارة األمن واعتمادها ونشرها

•   إطــالق مبــادرات تشــمل التحّكــم بدخــول الــزوار )وحــدات المرضــى المنوميــن(، والتعديــالت التشــغيلية للوائــح 
“كوفيــد-19”، وأدوات التحكــم بمصاعــد المرضى/الــزّوار، ونقــاط التفتيــش األمنيــة الجديــدة فــي كافــة أنحــاء 

مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية
•   إجراء تحليل سنوي لتأثير األعمال

•    إجــراء تقييــم قابليــة التأثــر بالمخاطــر كجــزء مــن خدمــات الجهوزيــة واالســتمرارية فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط 
الطّبيــة

•   إتمــام اختبــار جهوزيــة واســتمرارية مدينــة أبوظبــي الطّبيــة بالتعــاون مــع الدفــاع المدنــي بأبوظبــي و”صحــة” 
وفريــق عمــل مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة

كنــت مســؤولة عــن مراقبــة وضمــان ســالمة مريضــة تعانــي مــن 
االكتئــاب الشــديد لدرجــة أنهــا حاولــت االنتحــار لــدى دخولهــا إلــى 
فــي مجــال  تمكنــت وزمالئــي  الطّبيــة.  الشــيخ شــخبوط  مدينــة 
فــي  لمســاعدتها  وعائلتهــا  المريضــة  مــع  التحــدث  مــن  األمــن 
تخّطــي حالتهــا النفســية. ومــع مــرور الوقــت أصبحــت مســتقّرة، 
ودهشــت عندمــا عــادت لتعّبــر عــن امتنانهــا الشــخصي لقســم 
مــن  خروجهــا  بعــد  األمنيــة  العمليــات  وفريــق  الحمايــة  خدمــات 
المستشــفى. أدركــت مــن خــالل هــذه التجربــة أهميــة قيــم مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وحرصهــا علــى منــح األولويــة الحتياجــات 
الرعايــة  قطــاع  فــي  تعمــل  أمــن  حارســة  وبصفتــي  المرضــى. 
لضمــان  الالزمــة  الجهــود  كافــة  بــذل  بضــرورة  أثــق  الصحيــة، 

المرضــى.  ســالمة 

فاطماتا سيساي
حارسة أمن

تبسيط الهيكلية من أجل تعزيز تجربة المرضى

ال يقتصــر نمــوذج رعايــة مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى تفاعــل المرضــى مــع فريقهــم الطبــي. فــكل قســم 
وموظــف يشــّكل جــزءًا مــن تجربــة المريــض فــي المرفــق بــدءًا مــن المواعيــد والتســجيل وتســوية الفواتيــر وصــواًل إلــى 
تنســيق الرعايــة وبروتوكــوالت الســالمة وتكامــل البيانــات. وقــد أجــرى المستشــفى عــام 2021 عــددًا مــن التغييــرات 

الهيكليــة والتشــغيلية لتحســين تجربــة المرضــى وعائالتهــم فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

نمــاذج القيــادة اإلداريــة
تعتمــد مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى تطبيــق نمــوذج قيــادة وحوكمــة مســتوحى مــن “مايــو كلينــك”، ويدعــم 
نمــوذج مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة للرعايــة. يتــم دعــم اتخــاذ القــرار عبــر هيكليــة لجنــة متعــّددة الوظائــف مــن 
القيــادات التــي تعمــل معــًا ضمــن مجموعــات ثنائيــة وثالثيــة، عبــر شــراكة بيــن الطبيــب واإلدارة والتمريــض تتقاســم 
المســؤولية والنتائــج مــن خــالل هيــكل وتنظيــم منســق. يســتفيد نمــوذج مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة للقيــادة مــن 
وجهــات النظــر المتنوعــة، ويشــجع علــى المشــاركة والعمــل الجماعــي فــي تحســين تقديــم الرعايــة الصحيــة. واإلرتقــاء 

بهــا علــى مســتويات أفضــل.

مركــز االتصال
فــي يوليــو 2021، تــّم إطــالق مركــز اتصــال مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة لتحســين الكفــاءة التشــغيلية مــع إدارة 
اإلنترنــت،  عبــر  واإلحــاالت  الهاتفيــة  المكالمــات  عبــر  المســتلمة  المواعيــد  جدولــة  ذلــك  فــي  بمــا  المرضــى،  وصــول 
وبوابــة المرضــى واالستفســارات الداخليــة. يتمتــع فريــق مركــز االتصــال المتخّصــص ومتعــّدد اللغــات بمعرفــة ممتــازة 
بالممارســات المعتمــدة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، ودرايــة تامــة بالثقافــة المحليــة، ممــا يســاعد باســتمرار 

علــى تحســين التواصــل مــع المرضــى والمجتمــع.
كمــا قــام مركــز االتصــال بتحســين االتصــال بيــن فريــق المركــز وقيــادة الممارســات وجميــع األقســام ذات الصلــة. 
ويراقــب الفريــق االتصــاالت ويســجلها لضمــان الجــودة. كمــا تــم وضــع خوارزميــة شــجرة القــرار لــكل قســم لضمــان 

إحالــة كل مريــض إلــى الطبيــب أو الفريــق المناســب، ويقــوم كذلــك بدعــم فريــق جدولــة المواعيــد.

مركــز االســتقبال والتحويــل
تــم إنشــاء مركــز االســتقبال والتحويــل لضمــان النقــل اآلمــن للمرضــى باســتخدام عمليــات مبســطة النتقالهــم بيــن 
عــدد موظفــي مركــز  اإلمــارات. وزاد  األخــرى فــي دولــة  الصحيــة  الرعايــة  الطّبيــة ومرافــق  الشــيخ شــخبوط  مدينــة 
االســتقبال والتحويــل مــن خمســة إلــى تســعة ممرضيــن خبــراء بحلــول نهايــة عــام 2021 بقيــادة مديــر طّبــي ومديــر 
وحــدة وباســتخدام نمــوذج ثنائــي للقيــادة. ووفقــًا لســير عمــل المركــز الجديــد، تّتبــع عمليــة تحويــل المرضــى الداخلييــن 

وقســم الطــوارئ بروتوكــوالت محــددة لتســهيل نقــل المرضــى الفّعــال واآلمــن.

إنجازات مركز االستقبال والتحويل عام 2021:
•  668 طلب تّم تلقيه

•   5000 عملية نقل تقريًبا تّم إنجازها من مدينة الشيخ شخبوط الطّبية وإليها
•   نقل أكثر من 2000 مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 من المستشفى إلى مرافق مخّصصة

•   إجــراء أو تلّقــي قرابــة 200 مكالمــة هاتفيــة والــرّد علــى 190 بريــدًا إلكترونيــًا يوميــًا، ممــا خّفــف عــبء جمــع 
بيانات المرضى على الطاقم الطّبي وأكسب األطباء مزيدًا من الوقت ليتمكنوا من التركيز على المرضى 

والمســائل الســريرية وتعزيــز ســالمة المريــض
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فريــق ســالمة التوثيــق الســريري
عّينــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــام 2021 فريــق ســالمة التوثيــق الســريري عالــي الكفــاءة وأكملــت تطويــر 
برنامجــه وسياســاته وســير عملــه. يشــمل هــذا البرنامــج فريقــًا منّســقًا متعــّدد التخّصصــات، ويضــّم أعضــاء مــن فــرق 
الجــودة والترميــز ودورة اإليــرادات باإلضافــة إلــى األطبــاء، ممــا ســاهم فــي توثيــق دقيــق وكامــل إلقامــة كل مريــض 

فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

يتيــح برنامــج ســالمة التوثيــق الســريري لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فهــم نتائــج المرضــى، وتســليط الضــوء علــى 
مشــاكل الرعايــة والتقييــم الدقيــق  لحالــة المريــض. فهــو يبّيــن مــدى خطــورة حالــة المريــض وشــّدة المــرض ويضيــف 
إلــى مقاييــس الجــودة والتشــغيل المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مخاطــر الوفــاة وشــدة المــرض ومــّدة اإلقامــة  قيمــة 

ومؤشــر مزيــج الحــاالت.

اختــارت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بالشــراكة مــع القســم الســريرّي أبطــااًل مــن قســم ســالمة التوثيــق الســريري 
إلكمــال تعليــم وتدريــب األطبــاء وأعــّدت مســتندات تتضمــن نصائــح حــول التوثيــق.

نمــوذج مركــزي للخدمــات اإلداريــة
يعــّد فريــق الدعــم اإلداري المحتــرف والمــدرب جيــدا أساســًا بالــغ األهميــة فــي أّي مؤّسســة؛ حيــث دفعــت التحــّوالت 
الســريعة فــي ظــروف العمــل القــادة إلــى إعــادة تقييــم نمــاذج تقديــم الخدمــة والهيــاكل التــي ســيكون لــه التأثيــر األكبــر 
علــى األعمــال. وأطلقــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــام 2021 نموذجــًا جديــدًا للخدمــات اإلداريــة يتيــح توفيــر 
الدعــم اإلداري الــالزم لألطبــاء، ودعــم توحيــد أفضــل الممارســات، وتســهيل تنســيق كافــة أنشــطة المؤّسســة بيــن 

األطبــاء واألقســام األخــرى.

درع التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 

يعّد التعليم محور تطّورنا اإلستراتيجّي بصفته إحدى  الدروع 
الثالث التي تحّدد نموذج الرعاية في مدينة الشيخ شخبوط 
فمــن  الرئيســية  التميــز  عوامــل  مــن  عامــل  وكونــه  الطّبيــة، 
أكاديمــّي.  طّبــي  كمركــز  المستشــفى  مكانــة  ترســيخ  شــأنه 
وانطالقــًا مــن ســعينا إلــى تدريــب الجيــل الجديــد مــن األطبــاء 
والقــادة الصحييــن، واصلنــا تحســين وتطويــر برامــج تعليميــة 
جديــدة طيلــة عــام 2021 وكذلــك بنــاء عالقــات مــع الجامعــات 

ومؤسســات الرعايــة الصحيــة المحليــة واإلقليميــة.

الدكتور أبا زبير
عميد التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
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المبادئ التوجيهية لدرع التعليم

شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  فــي  التعليــم  درع  يقــوم 
التاليــة: المبــادئ  علــى  الطّبيــة 

مــن  المريــض  علــى  تركــز  التــي  الرعايــة  •   تحســين 
والتعّلــم التدريــس  خبــرات  تعزيــز  خــالل 

التــي تكمــل  •   دمــج التقنيــات الفعالــة والمناســبة 
الحاليــة التدريــس  إســتراتيجيات 

المنصــات  إلــى  العــادل  الوصــول  •   ضمــان 
التعليمــي التمّيــز  تدعــم  التــي  والمراكــز  والخدمــات 

وفــي هــذا اإلطــار، قــال الدكتــور أبــا زبيــر، عميــد التعليــم فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة: “أّكــدت مدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة خــالل عــام 2021 التزامهــا بتدريــب القــوى العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وتعزيــز مشــاركتها فــي 
التعليــم الطّبــي والســريري بالتعــاون مــع الشــركاء المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن، فنحــن نســعى بــكل فخــر لترســيخ 

مكانــة دولــة اإلمــارات كوجهــة رائــدة للتعليــم الطّبــي تواصــل جــذب ألمــع المواهــب مــن حــول العالــم.” 
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تعزيز التعليم الطّبي خارجيًا 

نسعى لنكون الوجهة الرائدة للتعليم الطّبي في الشرق األوسط

يســاهم اســتقطاب المواهــب والمهــارات والحفــاظ عليهــا فــي تحقيــق رؤيــة مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة ورســالتها 
وقيمهــا األساســية، ويتعّيــن علــى مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة دعــم أفضــل الممارســات فــي التعليــم الطّبــي 
المســتمر، والحفــاظ علــى المعاييــر وتحســينها، وتنفيــذ معاييــر االعتمــاد، والتوجيــه، والتعليــم، والتعــاون مــع مقّدمــي 

خدمــات الرعايــة الصحيــة اآلخريــن، وذلــك مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي تحســين النتائــج الصحيــة للمجتمــع.

ويجمــع درع التعليــم فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بيــن هذيــن الهدفيــن، فكمــا أشــار الدكتــور تشــارلز مايــو أعــاله، 
يعــّد التركيــز علــى التعليــم الطّبــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن رعايــة المرضــى، فالتعليــم والتدريــب والتعّلــم وتنميــة المعرفــة 

والمهــارات الطّبيــة وتطويرهــا كّلهــا عناصــر أساســية تهــدف إلــى تمكيــن دعائــم الرعايــة التــي تشــمل كافــة المرضــى.

متدّربًا

برامج زمالة معتمدة

طالبًا في مجال 
التمريض والصحة

برامج إقامة معتمدة 
تم إنشاءها

طالبًا في مجال الطّب

زمياًل

فردًا تّم تعليمهم

مقيًما

4

90+

4

50+

25 

50

100+ 

تشارلز مايو

للتعليم الطّبي هدفان:
 شفاء المرضى والتقّدم العلمي

يعمل درع التعليم في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية بالتعاون مع:

* حصل الطالب المنضّمون إلى برنامج تدريب مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية من جامعة خليفة على أعلى العالمات في اختبارات أســس الطّب الدولي 
في دولة اإلمارات، والتي تشــمل اختبارات العلوم األساســية وامتحانات العلوم الســريرية.

واالبتــكار  القيــادة  تمكيــن  علــى  قدرتنــا  •   تعزيــز 
والجماعــي الفــردي 

•   توفيــر بيئــة ُتعــّزز التميــز فــي البحــث التربــوّي
•   توفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة للمتعّلميــن وأعضــاء 

هيئــة التدريــس

*
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•   اعتمــاد دائــرة الصحــة لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة 
كمــزّود للتعليــم الطّبــي المســتمر )الفئــة 1(

والزمالــة  اإلقامــة  لبرامــج  االعتمــاد  فــي  •   التوســع 
مــة لمتقّد ا

الــدم  أمــراض  فــي  المعتمــدة  الزمالــة  برامــج  •   أول 
وأمــراض الروماتيــزم والجهــاز الهضمــي للراشــدين فــي 

اإلمــارات  دولــة 
•   زيــارة ناجحــة لمجلــس االعتمــاد الدولــي للتعليــم الطّبــي 
فــي ســبتمبر    GME إلــى معهــد  ACGME-I العالــي 

2021 مــن أجــل االعتمــاد المؤسســي المســتمر
مــن  الروماتيــزم  طــّب  برنامــج  اعتمــاد  إعــادة  •   نجــاح 
مجلــس االعتمــاد الدولــي للتعليــم الطّبــي العالــي لمــّدة 

ســنوات أربــع 
•   تخــّرج الدفعــة األولــى مــن زمــالء برنامــج أمــراض الجهــاز 

الهضمــي فــي دولــة اإلمــارات 
برامــج  فــي  المشــاركين  لرضــا  العامــة  النســبة   96%   •
اســتطالع  وفــق  التعليمــي،  المحتــوى  عــن  اإلقامــة 

)ACGME I(
العربــي  )البــورد  البــورد  مجالــس  اجتيــاز  معــدل   87٪   •

واألردنــي(

التدريب
شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  فــي  التدريــب  برنامــج  يســتقبل 
الطّبيــة طــالب الســنة األخيــرة فــي جامعــات الطــّب فــي 
دولــة اإلمــارات الكتســاب خبــرة فــي مختلــف المجــاالت 
الطّبيــة والمشــاركة بشــكل مباشــر فــي رعايــة المرضــى، 
ويقــام البرنامــج مرتيــن فــي الســنة لمــّدة ثمانيــة أســابيع.

خالل عام 2021، شارك 29 طالبًا من جامعة خليفة و20 
طالبــًا مــن جامعــة الخليــج الطّبيــة فــي التدريــس والتدريــب 
والجراحــة  الداخلــي  الطــّب  الــدورات  وشــملت  الســريري، 
والتصويــر  األطفــال  وطــّب  النســاء  وأمــراض  والتوليــد 
والطــّب  األســرة  وطــّب  األعصــاب  وطــّب  الطّبــي 
الصباحيــة  الجــوالت  فــي  الطــالب  يشــارك  النفســي، 
المرضــى،  حــاالت  حــول  المتعمقــة  المناقشــات  لحضــور 
مــع  المرضــى  بعــض  حــاالت  لدراســة  بفرصــة  ويحظــون 

المخّصصــة. الرؤســاء  جولــة  خــالل  األقســام  رؤســاء 

تطّور التعليم الداخلي:
 المتعّلمون في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

ركــزت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــام 2021 وبصفتهــا مركــزًا طبًيــا أكاديمًيــا، علــى بنــاء درع التعليــم وتطويــره 
كإحــدى أولوياتهــا اإلســتراتيجية، حيــث عملــت علــى مواصلــة وتوســيع نطــاق تدريــب األطبــاء فــي مختلــف األقســام 
والخدمــات، بمــا فــي ذلــك طــّب الطــوارئ والطــّب الداخلــي وطــّب األنــف واألذن والحنجــرة وطــّب األطفــال؛ والزمالــة 

فــي أمــراض القلــب والجهــاز الهضمــي وأمــراض الــدم وأمــراض الروماتيــزم.

ُتوّفــر مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بيئــة تعليميــة محّفــزة تشــجع اإلبــداع واالستفســار والتفكيــر النقــدي مــن خــالل 
التكيــف مــع االحتياجــات الفريــدة لــكّل متعلــم، وتعمــل مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى تقييــم وتحســين البرامــج 
والتدريبــات  بــاألدوات  العاملــة  القــوى  تزويــد  علــى  للحــرص  بشــكل مســتمر  الموظفيــن  التعليميــة وفــرص تطويــر 

واإلرشــادات الالزمــة لتقديــم رعايــة متميــّزة للمرضــى.

مركز التعليم الطّبي المستمر
علــى مــدار العــام الماضــي، تعاونــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة مــع هيئــات اعتمــاد التعليــم الطّبــي المســتمر مثــل 
دائــرة الصحــة – أبوظبــي،  وحصلــت علــى ترخيــص مــزّود خدمــة التعليــم الطّبــي المســتمر فــي دولــة اإلمــارات، وتعاونــت 
مدينة الشيخ شخبوط الطّبية أيضًا مع “مدرسة مايو كلينك للتطوير المهني المستمر” وسعت إلى اعتماد أنشطة 

التعليم الطّبي المســتمر في مدينة الشــيخ شــخبوط الطّبية بدءًا من جوالت المستشــفى الكبرى.

ووضعت مدينة الشيخ شخبوط الطّبية إرشادات وسياسات التعليم الطّبي المستمر، وأنشأت لجنة التعليم الطّبي 
المســتمّر التــي تضــّم ممثليــن مــن جميــع األقســام الطّبيــة والعامليــن الصحييــن المتحالفيــن وطاقــم التمريــض إلنشــاء 

قنــوات اتصــال فّعالــة مــع كافــة المتعّلميــن وتقديــم برامــج التعليــم الطّبــي المســتمّر المصّممــة وفقــًا الحتياجاتهــم.

اســتضافت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة عــام 2021 عــددًا مــن الفعاليــات الناجحــة فــي مجــال التعليــم الطّبــي 
المســتمّر بالتعــاون مــع “مايــو كلينــك”، بمــا فــي ذلــك أول دورة حــول الرعايــة المعّقــدة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط 
الطّبيــة والتــي حضرهــا 780 متخّصصــًا فــي الرعايــة الصحيــة مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، وقــد حّققــت نســبة 
رضــا بلغــت %96، كمــا اســتضافت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أول نــدوة عــن المجــاري التنفســية لــدى األطفــال 

وورشــة عمــل تثقيفيــة للممرضيــن حــول الســكتة الدماغيــة وقــد حّققــت نســبة رضــا بلغــت 95%.

38 7 42
محاضرات يقّدمها ضيف 

خاّص حضرها 590 مشاركًا 
من مدينة الشيخ شخبوط 
الطّبية وشركة “صحة” 

وجامعة خليفة

محاضرة عن التعليم 
الطّبي المستّمر نّظمتها 

األقسام الطّبية في 
مدينة الشيخ شخبوط 

الطّبية

جولة كبرى حضرها أكثر 
من 2500 مشارك من 
مدينة الشيخ شخبوط 

الطّبية وشركة “صحة” 
وجامعة خليفة

إنجازات درع التعليم لعام 2021 

دراســة حالــة: الزمالــة الوحيــدة فــي أمــراض الــدم فــي 
دولــة اإلمــارات

زمالــة  برنامــج  فــي  حاليــًا  مســّجلون  زمــالء  •   خمســة 
الــدم أمــراض 

•   انضــم زميــالن إلــى برنامــج زمالــة أمــراض الــدم فــي 
دولــة اإلمــارات عــام 2021

•   برنامج مدته ثالث سنوات متاح حاليًا

مدينــة  فــي  الــدم  أمــراض  زمالــة  برنامــج  فتــرة  تمتــد 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة لثــالث ســنوات، وتــّم تصميــم 
التدريــب المتكامــل إلعــداد الزمــالء للعمــل فــي مجــال 
إرشــادات  توفيــر  خــالل  مــن  الســريرية  الــدم  أمــراض 
الحميــدة  الــدم  أمــراض  بمختلــف  متعلقــة  رســمية 
والخبيثة، والرعاية الصحية السريرية، وفرص اكتساب 
ويشــمل  األمــراض،  مــن  عــدد  معالجــة  فــي  الخبــرة 
البرنامــج أيضــًا تدريــب المشــاركين علــى كيفيــة العمــل 
مــع التخّصصــات األخــرى لتوفيــر رعايــة متكاملــة بقيــادة 
المختبــر،  ذلــك  فــي  )بمــا  التخّصصــات  متعــّددة  فــرق 
والتخديــر،  األلــم  وإدارة  والتصويــر،  األمــراض،  وعلــم 

والجراحيــن(. والمعالجيــن،  والتمريــض، 

وتشــمل أهــداف البرنامــج المتنوعــة؛ تخريــج أخصائيــي 
أمــراض الــدم مــن أصحــاب المعرفــة والمهــارات الالزمــة 
للمرضــى  الصحيــة  المشــاكل  مــع  بكفــاءة  للتعامــل 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات الــدم، وتدريــب الزمــالء 
وتوفيــر  ومســتقّلين  منضبطيــن  متعلميــن  ليصبحــوا 

بيئــة تعليميــة ُتعــّزز معاييــر الرعايــة الصحيــة.

إجــراء  الزمــالء علــى  إلــى تدريــب  أيضــًا  البرنامــج  يســعى 
األبحاث، واعتماد نهج لحل المشاكل يرتكز على األبحاث، 
ويتمّتعــون  الدوليــة  المعاييــر  يحّققــون  زمــالء  وتخريــج 
باألخالقيــات الطّبيــة الضروريــة ويدركــون أهميــة العمــل 

كفريــق فــي معالجــة مختلــف الحــاالت الطّبيــة.
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برنامج تطوير القيادات
يتمثــل جــزٌء كبيــر مــن تطويــر القــوى العاملــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بتدريــب وتجهيــز قــادة الرعايــة الصحيــة 
القياديــة  مهاراتهــم  تطويــر  فــي  يرغبــون  الذيــن  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  لموظفــي  ويمكــن  المســتقبليين، 

التســجيل فــي مجموعــة واســعة مــن البرامــج:

الطّبيــة مــع “مايــو  الشــيخ شــخبوط  يتجــزأ مــن عالقــة مدينــة  جــزءًا ال  الممارســات  المعرفــة وأفضــل  تبــادل  ُيعتبــر 
كلينــك”. وفــي هــذا اإلطــار، ُأطلــق برنامــج التبــادل بيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة و”مايــو كلينــك” فــي عــام 
2021، والــذي ُيتيــح للمواهــب فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فرصــة الســفر إلــى الواليــات المتحــدة والتواصــل 
مــع زمالئهــم فــي “مايــو كلينــك”، ومشــاركة خبراتهــم، واالطــالع علــى أحــدث المنهجيــات وجلبهــا إلــى منظومــة الرعايــة 

الصحيــة فــي اإلمــارات.

انطلــق هــذا البرنامــج فــي ســبتمبر 2021 بزيــارة الدكتــورة أســماء ديــب، رئيســة قســم طــّب الغــدد الصّمــاء لــدى 
األطفــال ورئيســة لجنــة أخالقيــات البحــث فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، لمايــو كلينــك، وبتوجيــه مــن الدكتــور 
ماثيــو جيتمــان، مديــر الشــؤون الطّبيــة فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، تــّم إعــداد برنامــج خــاّص مّدتــه أســبوع 
للدكتــورة ديــب خــالل فتــرة عملهــا فــي “مايــو كلينــك”، حيــث التقــت برئيــس قســم طــّب األطفــال فــي “مايــو كلينــك” 

وأخصائيــي الغــدد الصّمــاء لــدى األطفــال فــي القســم.

وحظيــت الدكتــورة ديــب بفرصــة للتواصــل مــع خبــراء التخّصصــات الفرعيــة فــي “مايــو كلينــك”، بمــن فيهــم علمــاء 
الوراثــة، وأخصائيــي طــّب أشــعة األطفــال، وخبــراء أمــراض العظــام األيضيــة وأخصائيــي الغــدد الصّمــاء لــدى البالغيــن، 
وتواصلت مع فريق “مايو كلينك” من أطباء األطفال من خالل سلســلة نقاشــات وشــاركت في جلســات تفاعلية 

مــع زمالئهــا مــن األخصائييــن فــي مجــال الغــدد الصّمــاء وأطبــاء األطفــال المقيميــن.

ونتــج عــن الزيــارة تبــادل مســتمر للخبــرات حــول حــاالت المرضــى المعّقــدة، وإشــراك خبــراء “مايــو كلينــك” فــي فعاليــات 
إلــى وضــع  التــي أقامتهــا مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة خــالل عــام 2022، إضافــة  القطــاع المحليــة والفعاليــات 
خطــط التعــاون فــي برامــج البحــث المشــتركة لمــرض الســكري وعلــم الغــدد الصّمــاء اإلنجابيــة، وكذلــك خطــط مواصلــة 

برنامــج تبــادل الزمــالء بيــن “مايــو كلينــك” ومدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

برنامج التبادل

سلســلة محاضــرات القيــادة فــي 
مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة

•   تستضيف مدينة الشيخ شخبوط 
الطّبية كل شهر متحدثين داخليين 

وضيوفًا لمناقشة مواضيع 
قيادية، فعلى سبيل المثال، في 

ديسمبر 2021، تحّدث الدكتور 
يوسف معلوف، رئيس قسم 
أمراض القلب، والمدير الطّبي 

لمكتب الرعاية الدولية والتنفيذية 
واستشاري أمراض القلب في 

مدينة الشيخ شخبوط الطّبية، عن 
التكّيف مع التغيير، وقّدم الدكتور 

معلوف خالل الجلسة إرشادات 
للقادة حول كيفية تقّبل التغيير، 

والحفاظ على اإليجابية، واكتساب 
منظور جديد، والتركيز على ما 
يمكنهم التحّكم فيه، وتحديد 
أهداف جديدة، والبقاء على 

اتصال مع الزمالء.

•   وتناول المحاضرون اآلخرون 
مجموعة واسعة من المواضيع 
بدءًا من إدارة اإلجهاد وتقديم 

نصائح حول كيفية تجّنب إرهاق 
الموظفين، وصواًل إلى كيفية 

التوفيق بين الحياة المهنية 
والشخصية، واإلرشاد في الطّب 

األكاديمي.

التدريــب الفــردّي

•   شــارك 21 مــن المــدراء التنفيذييــن 
والقــادة فــي مدينــة الشــيخ 

شــخبوط الطّبيــة فــي دورات ترّكــز 
علــى مواضيــع مثــل المســتويات 

المتقّدمــة للوعــي الذاتــي وإتقــان 
المهــارات الذاتيــة والتأثيــر 

الشــخصي، إضافــة إلــى تعزيــز 
الــذكاء العاطفــي والســلوكي 

واالجتماعــي، وأســلوب القيــادة 
المتكّيــف، وتحديــد األولويــات 
التنظيميــة وتطبيقهــا، وتعزيــز 

مهــارات إدارة المواهــب.

•   ُيقــّدم هــذا البرنامــج للمشــاركين 
نهجــًا فرديــًا للتدريــب والتطويــر 
حيــث يتلقــى كل عضــو برنامجــًا 

تدريبيــًا مخّصصــًا مصّممــًا بحســب 
احتياجاتــه وأهدافــه التنمويــة.

برنامــج قيــادة “مايــو كلينــك”

•   تــم إطالقــه فــي نوفمبــر 2021 
كبرنامــج افتراضــي، وشــارك 

فيــه 180 قائــدًا مــن مختلــف 
التخّصصــات، بمــا فــي ذلــك الصّحــة 

والتمريــض والطــّب واإلدارة فــي 
24 دورة بمعــّدل رضــا بلغــت 

نســبته %95، وكان مــن المقــرر 
انطــالق البرنامــج بحضــور شــخصّي 

فــي مايــو 2022.

•   يتضمــن منهــج البرنامــج قيــم 
القيــادة ومكّونــات المعرفــة، 

ووجهــات نظــر قــادة “مايــو 
كلينــك”، وجلســات البودكاســت، 
وتشــمل المواضيــع إدارة األداء، 

وتطويــر اآلخريــن، والمســاءلة، 
واتخــاذ القــرارات، واإلدارة الفعالــة 

للوقــت والتفويــض، وثقــة 
القيــادة، وكيفيــة التعامــل مــع 

المحادثــات الصعبــة.

حيــث  مميــزة  كلينــك”  “مايــو  فــي  التــي قضيتهــا  الفتــرة  كانــت 
أتيحــت لــي منّصــة قّيمــة لمشــاركة تجربتــي فــي دولــة اإلمــارات، 
والتعــاون مــع زمالئــي فــي الواليــات المتحــدة، والتخطيــط لفــرص 

التعــاون المســتقبلية

الدكتورة أسماء ديب
لــدى األطفــال ورئيســة لجنــة  الغــدد الصّمــاء  رئيســة قســم طــّب 

الطّبيــة شــخبوط  الشــيخ  مدينــة  البحــث،  أخالقيــات 
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درع األبحاث في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية 

ُتعــّد األبحــاث عنصــًرا مميــًزا فــي “مايــو كلينــك”، ونحــن فــي 
األســئلة  بحــّل  ملتزمــون  الطّبيــة  شــخبوط  الشــيخ  مدينــة 
ثقافتنــا  خــالل  ومــن  مرضانــا،  أجــل  مــن  المعّقــدة  البحثيــة 
الفريــدة المتمثلــة فــي التعــاون والعمــل الجماعــي، باإلضافــة 
واتصالنــا  فئتهــا  فــي  األفضــل  ومواردنــا  مرافقنــا  إلــى 
بمعــارف وخبــرات “مايــو كلينــك”، يتمكــن فريقنــا مــن تقديــم 
للمرضــى،  جدواهــا  أثبتــت  التــي  والعالجــات  التشــخيصات 
مــن  الجديــد  الجيــل  مــع  المعرفــة  هــذه  مشــاركة  ثــم  ومــن 

والعلمــاء. األطبــاء 

د. شهروخ هاشمي
مدير األبحاث الطّبية بالوكالة، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
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تأسيس مركز لألبحاث

لنصبح المركز األول لألبحاث الطّبية في منطقة الشرق األوسط

يعمــل درع األبحــاث علــى تمكيــن مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة لتكــون مركــًزا لألبحــاث الرائــد فــي مجــال االبتــكار 
واالستكشــاف الطّبــي فــي المنطقــة، ووضــع أُســس قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

مســتقباًل.

رّكــز قســم األبحــاث الــذي تــّم تشــكيله حديًثــا فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي العــام 2021، علــى تطويــر 
خّطة اســتراتيجية مدتها 10 ســنوات، وتشــمل تأســيس مركز أبحاث مســتقّل، وتوظيف باحثين من ذوي المهارات 
العاليــة مــن أجــل: )1( توســيع نطــاق وقــدرات عمــل القســم وتعزيــز المشــاركة مــع الفــرق الطّبيــة بمدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة، )2( العمــل مــع مؤسســات الرعايــة الصحيــة الخارجيــة ومــن بينهــا جامعــة خليفــة وجامعــة محمــد 

بــن زايــد للــذكاء االصطناعــي.

وبناًء على ذلك، ستعمل مدينة الشيخ شخبوط الطّبية على تعزيز العمل الجاري وفق درع األبحاث، وزيادة الوعي 
بفرص الشراكات البحثية المهمة.

د. شهروخ هاشمي
مدير األبحاث الطّبية بالوكالة، مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

باعتبارهــا إحــدى الــدروع الثــالث لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، 
ُتعــّد جهــود األبحــاث ضروريــة إلثــراء المعرفــة وتعزيــز العالجــات 
بشكل أفضل للمرضى، كما أنها تلعب دوًرا مهًما في اكتشاف 
جــودة  بمســتويات  االرتقــاء  لفريقنــا  يتيــح  بمــا  جديــدة،  عالجــات 

الرعايــة المقّدمــة لــكّل مريــض.

درع األبحاث باألرقام في عام 2021

وّقعــت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة فــي العــام 2021، مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “نوفارتــس”، لرعايــة أنشــطة 
التثقيــف وتوعيــة المرضــى واألبحــاث فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة.

وفــي إطــار نظرتهــا المســتقبلية، عــّززت مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بيئتهــا التعليميــة، تماشــًيا مــع التزامهــا بتطويــر 
مكانتهــا كمركــز ابتــكار لعلــوم الحيــاة فــي أبوظبــي، حيــث يســاهم التعليــم الطّبــي واألبحــاث واالبتــكار فــي اســتدامة 

تطويــر الممارســات الطبيــة.

بحًثا منشوًرا في مجالت 
علمية محكّمة عبر النظراء

تجارب سريرية قيد 
التطوير بحلول نهاية عام 
2021 )حالًيا 31 دراسة 
متخصصة قيد التطوير(

ضاعفت لجنة أخالقيات 
األبحاث المقترحات 
مقارنة بعام 2020

تعيين منّسقي أبحاث 
سريرية ومساعد بحث 

ومدير مشروع

دراسة وافقت عليها 
لجنة أخالقيات األبحاث 

في مدينة الشيخ 
شخبوط الطّبية 

تفعيل تجربتين سريريتين

> 164
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اقتباسات من آراء المرضى واألطباء

تعاون فرق العمل متعّددة التخّصصات لتحسين حياة المرضى

إزالة ورم يبلغ وزنه 7.8 كجم
فــي نهايــة شــهر ينايــر مــن 2021، قــام مريــض فلبينــي يبلــغ مــن العمــر 37 عاًمــا وهــو أب لثالثــة أطفــال بزيــارة مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وتــم تشــخيص إصابتــه بــورم كبيــر وصــل وزنــه إلــى 7.8 كيلوجــرام. وخضــع لعمليــة جراحيــة فــي 
شــهر مــارس مــن ذات العــام، وكان الــورم قــد اتســع قطــره بنحــو 30 ســم ليضغــط علــى أعضائــه الداخليــة، واســتحوذ 
علــى منطقــة كبيــرة أســفل الحجــاب الحاجــز مباشــرة، وحتــى منطقــة الحــوض ودفــع معدتــه وقولونــه وكليتيــه إلــى 

الجانــب، ممــا كان يعــرض حيــاة المريــض للخطــر.

قــال المريــض: “عندمــا أخبرونــي فــي البدايــة أننــي مصــاب بالســرطان، شــعرت أن أحدهــم قــد ســكب المــاء البــارد علــى 
رأســي، لــم تكــن العــودة إلــى الفلبيــن لتلقــي العــالج خيــاًرا، فقــد كانــت عائلتــي هنــا، ولــن يتمكــن أحــد مــن االعتنــاء بــي 

إذا مــا رجعــت إلــى الوطــن.” 

بعد تشخيص حالة المريض، حّدد الدكتور سالم الحارثي، استشاري جراحة القولون والمستقيم والقناة الصفراوية، 
إزالــة  إلــى  احتمــال االضطــرار  بينهــا  لكــن اإلجــراء ينطــوي علــى مخاطــرة، مــن  الــورم،  إزالــة  وفريــق األورام، إمكانيــة 

األعضــاء التــي بــدأت تتأثــر بالــورم.

قــال الدكتــور الحارثــي: “كنــا نخطــط إلزالــة الجــزء األيمــن مــن القولــون ألنــه بــدا عالًقــا بالــورم وكان هنــاك خطــر حــدوث 
نزيــف حــاّد فــي حــال أصــاب الضــرر إحــدى األوعيــة الرئيســية، ولحســن الحــظ، عندمــا أجرينــا العمليــة وجدنــا كتلــة ضخمــة 
قمنــا بإزالتهــا بالكامــل دون اإلضــرار باألعضــاء أو إزالتهــا، وقــد ســار األمــر علــى خيــر مــا يــرام، وكان نزيــف الــدم ضئيــاًل.”

وقــد أمضــى المريــض خمســة أيــام فقــط فــي المستشــفى خــالل مرحلــة االستشــفاء قبــل أن يواصــل فتــرة التعافــي 
مــن المنــزل، دون الحاجــة إلــى عــالج إشــعاعي أو كيميائــي.

أن كل شــيء  أبــًدا  أتخيــل  أكــن  ولــم  بكيــت فرًحــا، فقــد توقعــت األســوأ،  الجراحــة،  أجــروا  المريــض: “عندمــا  وقــال 
وزًنــا وأكثــر صًحــة”. أخــف  أننــي  اليــوم  أشــعر  األمــور،  بهــا  التــي ســارت  بالطريقــة  ســينتهي 

أول عملية منظار لمفصل الورك في أبوظبي
قامــت مريضــة إماراتيــة تبلــغ مــن العمــر 69 عاًمــا بزيــارة لمدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، وكانــت تشــكو مــن آالم 
ق الشــفا الوركــي، وكانــت االحتمــاالت  فــي منطقــة الفخــذ منــذ أربــع ســنوات، وتــم تشــخيص حالتهــا بأنهــا مصابــة بتمــُزّ

تتمحــور حــول حــدوث تمــزق الــورك بســبب صدمــة مــا أو تشــوهات هيكليــة أو حــركات متكــررة.

ق الشــفا الوركــي بالمنظــار، وأجــرى الدكتــور  وإلراحــة المريضــة مــن هــذه األعــراض، اختــار الفريــق الطّبــي إصــالح تمــُزّ
شــيخ حســين استشــاري جراحــة العظــام الجراحــة بنجــاح. وتضمنــت العمليــة إدخــال أنبــوب ضيــق متصــل بكاميــرا فيديــو 

مــن األليــاف الضوئيــة وأدوات جراحيــة مــن خــالل شــقوق صغيــرة بحجــم عــروة.

الطبيــب: “كانــت المريضــة تعانــي مــن إحســاس مؤلــم عنــد الحركــة، ومــع تقــّدم عمرهــا، كانــت هنــاك تغييــرات طفيفــة 
ق  الّشــفا الوركــي الــذي أكــده فحــص التصويــر بالرنيــن المغناطيســي،  فــي التهــاب المفاصــل جنًبــا إلــى جنــب مــع تمــُزّ

وكان هــذا عامــاًل رئيســًيا التخــاذ قرارنــا بالمضــي قدًمــا فــي إجــراء تدّخــل جراحــي محــدود بــداًل مــن الجراحــة التقليديــة.”

ق  الّشــفا الوركــي، أمضــت هــذه األم لطفليــن والجــدة لـــ 10 أحفــاد يوًمــا واحــًدا  بعــد إجــراء عمليــة المنظــار إلصــالح تمــُزّ
في المستشفى قبل أن تعود لمنزلها، حيث خضعت لجلسات عالج طبيعي، وواصلت زيارة مدينة الشيخ شخبوط 
الطّبية لمتابعة التطور في حالتها. وقد أعربت عن إحساســها بتحّســن كبير وانخفاض في آالم الورك وتحســن األداء.

وقال ابن المريضة: “عانت والدتي من آالم الورك لوقت طويل، وكان األمل محدوًدا في الحصول على تشخيص 
أو عــالج نهائــي، وقــام الدكتــور حســين وفريــق جراحــة العظــام فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة بتحديــد المشــكلة 
األساســية واألفضــل مــن ذلــك، كان حديثهــم عــن إمكانيــة وجــود حــّل لهــذه المشــكلة، وكانــت أمــي ســعيدة للغايــة 
بذلــك وكذلــك نحــن، ونحــن ممتنــون جــًدا لرعايتهــم الرائعــة واالحترافيــة، والتــي ســمحت لهــا ليــس فقــط بالحصــول علــى 

العــالج الــذي تحتاجــه ولكــن القيــام بذلــك بطريقــة ال تضيــف ضغًطــا علــى صحتهــا الجســدية أو النفســية.”

جراحة ناجحة لتشوه العمود الفقري
تــم تشــخيص حالــة مريضــة مصريــة تبلــغ مــن العمــر 16 عاًمــا وتعانــي مــن انحنــاء فــي العمــود الفقــري وأخبرهــا األطبــاء 
أنــه يمكــن معالجــة المشــكلة مــن خــالل التمريــن، واشــتد ألــم المريضــة بســبب عــدم تمكنهــا مــن ممارســة الرياضــة 
خــالل فتــرة الجائحــة، وبعــد سلســلة مــن جلســات األشــعة الســينية والرنيــن المغناطيســي والفحوصــات فــي مدينــة 

الشــيخ شــخبوط الطّبيــة، تــم تشــخيص الحالــة علــى أنهــا الجنــف الصــدري القطنــي. 

وباإلضافــة إلــى وجــود انحنــاء كبيــر يتســبب بــآالم الظهــر، كانــت المريضــة معّرضــًة للســقوط المتكــرر، حيــث تفتقــد 
لوجــود مركــز ثقــل ثابــت يحفــظ توازنهــا. وكان هنــاك قلــق أيًضــا مــن تــرك الحالــة بــدون عــالج، بمــا قــد يزيــد الوضــع ســوءًا 

وضغًطــا علــى رئتيهــا والتأثيــر علــى جهازهــا التنفســي، وهنــا، تقــّرر أن التصحيــح الجراحــي هــو أفضــل مســار للعــالج.

وقــام الفريــق الجراحــي باالســتعداد إلجــراء العمليــة والحــرص علــى نجاحهــا لمــّدة أســبوعين، وتضّمــن ذلــك إجــراء جراحــة 
افتراضيــة والتشــاور مــع فريــق متعــّدد التخّصصــات، واســتمر إجــراء الجراحــة للمريضــة مــّدة ثــالث ســاعات، بــدأت مــن 
أســفل العمود الفقري العنقي مباشــرة إلى العمود الفقري القطني وكانت أول عملية جراحية للجنف يتم إجراؤها 
فــي المستشــفى، وتــّم بذلــك تصحيــح انحنــاء الجنــف بدرجــة 80 درجــة، ممــا أدى إلــى اتمــام التصحيــح بنســبة 100 فــي 

المائــة مــن العمــود الفقــري.

وقالــت المريضــة: “خضعــت لعمليــة جراحيــة معّقــدة، وأنــا ســعيدة للغايــة بانتهــاء األلــم أخيــًرا. وســأعود اآلن إلــى 
مدرســتي، وأتطلــع لممارســة الســباحة والركــض مجــددًا.”
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برنامج التحول “SSMC Forward” من مدينة الشيخ شخبوط الطّبية
تشــتمل خّطــة مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة لعــام 2022 علــى 10 أولويــات رئيســية لتحقيــق أهدافهــا، ويعــّد برنامــج 
التحــول “SSMC Forward” مــن العانصــر األساســية التــي تســتهدف دفــع التطــورات المطلوبــة لتحقيــق هــدف 

المؤّسســة علــى المــدى البعيــد، والمتمثــل فــي أن تصبــح وجهــة طّبيــة رائــدة.

مــن  الرعايــة  مســتوى سلســلة  علــى  الخدمــات  تحويــل  إلــى  الشــامل   ”SSMC Forward“ التحــول  برنامــج  يهــدف 
خــالل تطويــر العمليــات األساســية، واالســتناد إلــى البيانــات الدقيقــة واالســتفادة مــن القــدرات المتقّدمــة للتقنيــات 
الرقميــة، وبنــاء ثقافــة األداء المرتفــع، وكّل ذلــك ُيعــّد أساســًيا لتقديــم خدمــات عالميــة المســتوى وضمــان التحســين 
المســتمر، وينقســم البرنامــج إلــى 12 مســاًرا ســريرًيا وإدارًيــا بمحفظــة مكونــة مــن 52 مشــروًعا يتــم االنتهــاء منهــا علــى 

مــدى ثــالث ســنوات.

وتعتمــد جهــود التحــّول علــى ضمــان مالئمــة موظفــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وبياناتهــا وأنظمتهــا وعملياتهــا 
تماًمــا لتلبيــة احتياجــات المرضــى المتزايــدة ودعــم جهــود التحســين المســتمر، وفــي إطــار هــذا االلتــزام، اعتمــدت مدينــة 
الشــيخ شــخبوط الطّبيــة نظــام تشــغيل إداري باســم “فــرق العمــل اليوميــة” )Daily Teams(  لبنــاء ثقافــة الخــط 
األمامــي الخــاّص بحــّل المشــكالت علــى مســتوى جميــع التخّصصــات فــي المدينــة التــي تضــم أكثــر مــن 50 جنســية 

وطــرق عمــل متنوعــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم تعزيــز قــدرات مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى تنفيــذ المشــاريع المعّقــدة مــن خــالل 
تفعيــل مكتــب إدارة البرامــج، والــذي يوّفــر اإلطــار والهيــكل التنفيــذي للمشــاريع المســتهدفة وضمــن الميزانيــة.

ويتطلــب التحــّول الشــامل فــي مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة وتقّدمهــا نحــو األمــام ضــرورة تحويــل قــدرات جمــع 
وتحليــل البيانــات لتعتمــد عليهــا فــي صنــع القــرارات، ومــن شــأن هــذا التحــّول أن يحــدث تأثيــًرا مــن خــالل تنفيــذ برنامــج 
شــامل لتحســين قــدرات البيانــات، يركــز علــى إدارة البيانــات والتثقيــف بهــا، وتحســين عمليــة اتخــاذ القــرارات التحليليــة.

تحويل رعاية المرضى
يهــدف تحويــل رعايــة المرضــى إلــى زيــادة درجــة “احتمــال التوصيــة” للمريــض إلــى %90 فــي غضــون عاميــن، تركــز 
المبادرات الـ 52 في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية على تحقيق ما يصل إلى %30 - %50 من التحسينات في رحلة 
المريــض والتــي تشــمل مــدة تلقــي الخدمــة، والوصــول، وجــودة الخدمــات، وكفاءتهــا. إّن تضميــن المبــدأ التوجيهــي 
لــدى “مايــو كلينــك”؛ “احتياجــات مرضانــا أولويتنــا دائًمــا” فــي تصميــم الحلــول لــكل مشــروع عيــادي سيســاعد مدينــة 

الشــيخ شــخبوط الطّبيــة علــى تحقيــق تلــك األهــداف.

تتبنــى مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة أســاليب “ليــن” LEAN للحــّد مــن الهــدر والنفايــات وهندســة النظــم الصحيــة 
ونهج  “6 سيجما” Six Sigma لتحسين األداء والتفكير التصميمي لتحسين تجربة المريض، ومن هنا يلعب برنامج 

التحــول “SSMC Forward” دوره فــي تعزيــز الجــودة للمرضــى بشــكل شــامل علــى مســتوى تجربتهــم العالجيــة.

أبــرز النتائــج خــالل تطبيــق المراحــل األولــى مــن برنامــج 
  ”SSMC Forward“ التحــول 

زمــن انتظــار أقصــر فــي قســم 
تعكــس هــذه النتائــج مســتويات أفضــل لتجربــة الطوارئ

المريــض، وتفتــح المجــال لتقديــم قيمــة كبيــرة )تحســين 
نتائــج المرضــى مقابــل تكاليــف كّل وحــدة( مــن خدماتنــا. خفــض وقــت تســجيل مرضــى 

العيــادات الخارجيــة

زيــادة القــدرة االســتيعابية 
لغــرف العمليــات

يتطلب تحّولنا إلى وجهة طّبية رائدة وموثوقة، التركيز 
على المريض وتفعيل التعاون. ولتسريع هذه المسيرة، 

قّدمنا برنامج »SSMC Forward« للتحّول على مستوى 
مدينة الشيخ شخبوط الطّبية، وُيرّكز البرنامج الذي يمتد 

لثالث سنوات على تحويل رعاية المرضى وتحسين تقديم 
الخدمات عبر سلسلة الرعاية المستمرة وبناء ثقافة 

التعاون والعمل الجماعي وتحقيق التميز.

مايكل رايان
المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية في مدينة الشيخ شخبوط الطّبية

تحقيق التحّول في مستقبلنا يتطّلب عماًل جماعيًا بروح الفريق

الشــيخ  مدينــة  مــن   »SSMC FORWARD« التحــول  برنامــج 
الطّبيــة  شــخبوط 
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تحويل العمليات والقدرات األساسية
مــع مواصلــة جهــود مدينــة الشــيخ شــخبوط الطّبيــة الهادفــة إلــى تطويــر خدماتهــا، فهــي تتحــّول مــن مستشــفى “تــم 
تشــغيله حديًثــا” إلــى مستشــفى يركــز علــى التحســين والتقييــم المســتمر، األمــر الــذي يســّهل تقــّدم مدينــة الشــيخ 
شخبوط الطّبية نحو إجراء عمليات تشغيلية تّتسم باالستقرار، ويقوم برنامج التحول “SSMC Forward”  بتثبيت 
 ،)Daily Teams( ”نظــام إدارة” فــي جميــع التخّصصــات واألقســام. ويعتمــد نظــام اإلدارة مســمى “الِفــرق اليوميــة“
علــى مبــدأ “مايــو كلينــك للِفــرق القائمــة علــى الوحــدات” وذلــك بهــدف بنــاء إجــراءات روتينيــة فّعالــة وتحســين قــدرات 
الخــط األمامــي ومؤشــرات األداء الرئيســية وأنظمــة المراجعــة الذاتيــة مباشــرة لــدى جميــع وحــدات الخــط األمامــي، 
وأظهــرت عمليــات التنفيــذ األوليــة للِفــرق اليوميــة أنهــا مّكنــت للموظفيــن مــن تحديــد وتقييــم وحــّل مــن 20 إلــى 30 

مشــكلة تواجــه المريــض شــهرًيا ومواءمتهــا مــع األولويــات اإلســتراتيجية.

تحويل قدراتنا الثقافية
ُيعــّزز برنامــج التحــول “SSMC Forward”  ثقافــة دعــم رفاهيــة الموظفيــن وتغــذي ســلوكيات القيــادة مــن خــالل 
التدريــب وتنميــة المهــارات، عبــر بنــاء مفهــوم تعاونــي للعمــل الجماعــي والتميــز. وقــد تــّم تصميــم البرنامــج مــن أجــل 
إحــداث تحــّول مســتقبلي مــن خــالل الحصــول علــى إفــادات متعّمقــة وتفعيــل التعــاون علــى مســتوى مدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة، بمــا يضمــن اتبــاع إســتراتيجية واضحــة خــالل تطبيــق خطــط التنفيــذ، باإلضافــة إلــى ذلــك، يدمــج 
برنامــج التحــول المبــادئ والقيــم اإلرشــادية لــدى “مايــو كلينــك” مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن برامــج التدريــب 

التخصصــي واإلرشــاد وتبــادل المهــارات المخطــط لهــا مــع “مايــو كلينــك” خــالل عامــي 2022 و2023.

بنــاًء علــى مبــدأه التوجيهــي المتمثــل فــي “التكامــل”، قــام برنامــج التحــول “SSMC Forward” مــن مدينــة الشــيخ 
شــخبوط الطّبيــة بدمــج الجهــود مــع فــرق العمــل لــدى شــركة “صحــة” لحــّل المشــكالت علــى مســتوى النظــام؛ مثــل 
مــّدة اإلقامــة وزمــن وصــول المريــض إلــى الخدمــة. وعــالوة علــى ذلــك، أثمــر البرنامــج عــن شــراكة جديــدة مــع كليــة 
الهندســة بجامعــة خليفــة لتقديــم حلــول تضمــن تحســين الممارســات الطّبيــة الســريرية لالرتقــاء باإلنتاجيــة واألداء.

ومــع تقــّدم برنامــج التحــول “SSMC Forward”، تعــّد مواصلــة الجهــود أمــًرا ضرورًيــا لضمــان تحقيــق رؤيــة مدينــة 
الشــيخ شــخبوط  التحــّوالت علــى مســتوى مدينــة  الطّبيــة وترســيخ مكانتهــا، ويتزايــد حجــم وتأثيــر  الشــيخ شــخبوط 

الطّبيــة، ويســعدها أن تكــون جــزًءا مــن هــذه الرحلــة إلــى جانــب مرضانــا وموظفينــا.
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