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أبطال مركز تميز كلى األطفال (صورة من الواقع):
الطفل (أ.ف) ذو العشر شهور  ,مت تشخيص حالته بالقصور الكلوي

الربيتوني لالطفال مبستشفى جامعة امللك عبدالعزيز حيث بدء جلسات
الغسيل الربيتوني املزمن منذ حوالي  4اسابيع (نوفمرب.)2020
بداءت قصته منذ ان كان جنينا ببطن امه حيث اثبتت املتابعة الدوريه
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املزمن من الدرجه اخلامسه والنهائيه هو االن احد مرضى وحدة الغسيل

باملوجات الصوتيه خالل فرته احلمل وجود ضمور ,توسعات حبوض
الكليتنب واحلالب باالضافه اىل تكيسات بالكليتني ..متت والدته طبيعيا بعد ان اكمال  38اسبوعا  .ادخل
اىل وحدة العنايه املكثفه حلديثي الوالدة مباشرة فور والدتة حيث مكث بها حوالي عشرون يوما.
يف يومه الثالث من والدته مت اجراء تدخل جراحي له عرب منظار املثانه الزاله الصمام االحليلي اخللفي الذي
يعرتض جمرى البول الطبيعي من املثانه اىل خارج اجلسم.
بعد بلوغه عمر اخلمسه شهور بداءت حالته تسوء عن ذي قبل حيث اصبح تردده على املستشفيات اخلاصه
كثريا ما بني تنويم ومقابالت على العيادات اخلارجيه .
عند بلوغه عمر مثانيه اشهر حضر اىل طوارئ احد املستشفيات اخلاصه وهو يعاني من ضيق وصعوبه شديده
يف التنفس  ,تورم باالطراف والوجه  ,ارتفاع شديد يف ضغط الدم الشرياني باالضافه اىل تدهور يف وظائف
الكليتني مت االستدالل عليها بارتفاع مستوى اليوريا و الكرياتنني يف الدم .
ونظرا لوضع حالته الصحيه احلرج يف ذلك الوقت مت ادخاله يف احلال اىل وحدة العنايه املكثفه لالطفال
الصفحة  3من 64

باملستشفى اخلاص وحينها مت تركيب انبوب تنفس موصول جبهاز التنفس الصناعي .

مل يكن هنالك خيار اخر وجذري فعال لعالج حالته غري بدء الغسيل الطارئ والن وزنه وعمره اليسمحان
باجراء الغسيل الدموي املتقطع فكان خيار الغسيل الربيتوني الطارئ هو اخليار االمثل حلالته.
هنا ظهرت مشكله جديدة تتعلق جباهزية املستشفى اخلاص لعمل الغسيل الربيتوني املزمن واالستمرار عليه

وهذا حال كل املستشفيات اخلاصه ومعظم املستشفيات العامه .
حينها مت التواصل مع مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز امللك عبدلعزيز مركز عبداهلل خبش اخلريي المراض
كلى االطفال باالضافه اىل وحدة العنايه احلرجه لالطفال لرتتيب واجراء نقل عاجل املريض نظرا حلالته
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نسبه لعدم وجود وحدة متخصصه وكوادر مدربه الجراء ومتابعه مرضى الغسيل الربيتوني املزمن لالطفال ,

احلرجه واخلطره وعدم استقرار مؤاشراته احليويه.
مت قبول احلاله مباشرة مبركز كلى األطفال والعناية املركزة لألطفال مبستشفى جامعة امللك عبدالعزيز
حيث مكث فيها قرابه الشهرين ,خالهلا تلقى املريض امحد فاروق الغسيل الربيتوني الطارئ ويف بعض
االحيان الغسيل الدموي املستمر وذلك فقط عند بدء االجراء والتحضري لرتكيب قسطره الغسيل الربيتوني
املزمن واليت مت تركيبها بنجاح بواسطة اطباء وحدة جراحة االطفال باملستشفى .
خرج الصغري امحد من املستشفى وقد استقرت حالته الصحيه متاما .مت تدريب االم ايضا خالل فرته التنويم
باملستشفى على كيفية التعامل مع قسطره الغسيل الربيتوني من حيث النظافة والتعقيم وكيفية التعامل مع
جهاز الغسيل الربيتوني .
يعد هذا الطفل أحد أصغر األطفال من مستخدمي تقنية الغسيل الربيتوني عن بعد باملنطقة الغربية ومملكتنا
احلبيبة.
الصفحة  4من 64

طفل سعودي يبلغ من العمر سنه واحده  ,تم تشخيص حالته منذ ان كان جنينا في بطن امه
بوجود كليه واحده فقط تعمل ,مع وجود عيوب تشوهات خلقيه مصاحبه بالمجرى البولى
اضطرته بعد والدته الى اجراء تداخالت جراحيه متعدد ومتكرره ناجحه بالمجرى البولي
للحفاظ على وظيفة الكليه الواحده سليمه ومعافاه.وهو اآلن يتمتع بوظائف كلى طبيعية
بفضل هللا تعالى وتضافر كل الجهود والتعاون والشراكه المثمره بين مركز عبدهللا بخش
وحدة كلى االطفال ووحدة جراحة المسالك البوليه بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز
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طفلة سعودية ذات الست سنوات تم تشخيص حالتها بالقصور الكلوي المزمن وقد
بدأت جلسات الغسيل الدموي بمدينه الطائف ونظرا لظرف عمل رب االسره
انتقل والدها للعمل بجده ومعه كل افراد االسره ..حينها تم التواصل مع مستشفى
جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الشيخ عبدهللا بخش للتميز في كلى االطفال
وحدة الغسيل الدموي وتم قبول الحاله وهي االن قد انتظمت على جلسات الغسبل
الدموي بواقع ثالث جلسات اسبوعيا وذلك الى حين توفر متبرع لزراعة كليه .

 3سنوات هي حالة نادرة تم تشخيصه منذ والدته بعيوب وتشوهات خلقيه نادره بالقلب
اضطرته لعمل تداخالت جراحيه متكرره نتج عن احداها اذيه كلويه حادة (فشل كلوي حاد)
 ,وقتها تم استدعاء وحدة كلى االطفال وتم معاينته ومتابعته الى ان عادت وظيفه الكليتن
الى طبيعتهما  ,مؤخرا تم تشخيص حالته بالمتالزمه الكلويه المقاومه للكورتبزون وقد بدأ
على عالج السايكلوسبورين ويتمتع بوظائف كلى طبيعية.
طفل السبع سنوات ,تم تشخيص حالته بالذئبه الحمراء وهي احدى امراض المناعه الذاتيه المعروفه منذ
حوالي  6شهور.خالل هذة الفتره تعرض الصغير لمضاعفات كثيره أدت الى تاثر عمل الكليتين وظيفيا
وذلك من خالل تسريب الزالل (البروتين) في البول تارة واالذيه الكلويه الحادة تارة اخرى.ونسبه الن
الذئبه الحمراء الكلويه تحتاج الى عمل خزعه من احدى الكليتين من وقت الخر حسب الحاجة التشخيصيه
والعالجيه تم التواصل وتحويل المريض الى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مركز عبدهللا بخش للتميز
في امراض كلى االطفال ..ومباشره فور وصول المريض للمستشفى تم الترتيب مع قسم االشعه الجراء
الخزعه الكلويه التي اجريت بنجاح خالل فتره زمنيه وجيزه وقياسيه لم تتجاوز اثنان وسبعون ساعه ومن
ثم تم بدأ العالج المناسب.
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يأتي التقرير السنوي الثامن ملركز الشيخ عبداهلل خبش للتميز يف الرعاية الصحية لكلى األطفال يف وقت
ما زال جمتمعنا والعامل حتت تأثري التبعات الصحية واإلقتصادية جلائحة كورونا وقد حرص املركز على
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نبذة عن التقرير

ضمان توفري الرعاية الصحية املثلى ملرضاه و حتقيق التوازن الصحي لتاليف أي آثار ميكن أن تنجم عن الوضع
العام للجائحة هلذه الفئة من املرضى كونهم من أكثر الفئات عرضة للمضاعفات الصحية ,
سنقوم من خالل هذا التقرير بتسليط الضوء على منظومة العمل والرعاية الصحية داخل املركز مع عرض
أهم التوصيات واملقرتحات املستقبلية إلستمرار اخلدمة بذات املستوى .
إعتمد هذا التقرير على عرض منوذج طريقة تقديم اخلدمة الصحية من خالل دعامتني أساسيتني حجم
الشرحية املستفيدة ومعايري اجلودة يف كل جانب من جوانب اخلدمات املختلفة.

الصفحة  6من 64

الخدمات المقدمة من قبل المركز لعام 2020
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الشكل : 1مجاالت الخدمات المقدمة

الصفحة  7من 64

الخدمات الصحية

ضم املركز خالل عام  2020كحد أقصى عدد  22سرير موزعة من خالل عدة حمطات متخصصة موزعة
كالتالي :
أوالً  :جناح التنويم الرئيسي واللذي يضم عدد  12أسرة (املفعل حالياً عدد  6أسرة بنسبة  %50باإلضافة إىل
سريرين يتحمل املركز كامل مصاريف التشغيل) يقدم املركز من خالله خدمات التنويم جلميع اخلدمات
العالجية والتشخيصية ملختلف أمراض كلى األطفال من حتاليل خمربية أشعة وخزعات وحتضري ملا قبل وبعد
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خدمات التنويم:

العمليات اخلاصة بأمراض كلى األطفال .
كما يتعاون املركز مع فريق جراحة املسالك البولية من خالل توفري سريرين للحاالت املشرتكة اليت حتتاج
إىل تدخل جراحي طارئ.
ثانياً  :وحدة الغسيل الدموي التابعة للمركز و تضم عدد  8أسرة تنويم يومية (مفعل منها حالياً  7أسرة) تقدر
معدل اإلقامة فيها  10ساعات تقدم من خالهلا جلسات الغسيل الدموي (يوضح جزء الغسيل الدموي مجيع
اخلدمات حتت هذا البند).
ثالثاً  :وحدة الغسيل الربيتوني التابعة للمركز و تضم عدد  2أسرة تنويم يومية تقدم من خالهلا إختبارات
وحتاليل خاصة ملرضى الغسيل الربيتوني (يوضح جزء الغسيل الربيتوني مجيع اخلدمات حتت هذا البند).
يبني الشكل أدناه ملخص تشغيل األسرة حسب كل وحدة خالل عام . 2020
محطات توزيع أسرة مركز تميز كلى األطفال والمعدالت عن عام 2020

جناح التنويم

وحدة
الغسيل الدموي

وحدة
الغسيل البريتوني

تم تفعيلل معلدل علدد
 8أسلللللرة من أسلللللرة
جللنللللاح تللنللويللم كلللللى
األطفال بمعدل

تم تفعيلل معلدل علدد
 7أسلللللرة من أسلللللرة
وحدة الغسيل الدموي
بمعدل

تم تفعيللللل عللللدد 2
أسلللرة وحدة الغسللليل
البريتوني

الشكل  : 2محطات توزيع األسرة
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1

2

3

الخدمات الصحية الخاصة بجناح تنويم المركز :

إستعادة الطاقة اإلستيعابة جلناح التنويم التابع للمركز إىل  8أسرة تنويم ذلك عند تسبب جائحة
كورونا خبفض الطاقة اإلستيعابية جلناح املركز إىل عدد  4أسرة تنويم.
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مبادرات المركز في جناح التنويم عن عام :2020

ختصيص عدد  2سرير إلستقبال احلاالت احلرجة واليت حتتاج إىل تدخل جراحي بالتنسيق مع قسم
املسالك البولية و إعطاء أولوية هلا بقائمة العمليات اجلراحية.
وجود سرير خمصص لتنويم احلاالت اليت حتتاج إىل غسيل كلوي طارئ بالتزامن مع تفعيل نظام
املناوبات املستمرة لألطباء والتمريض على مدار  24ساعه خالل كامل أيام اإلسبوع .
تفعيل نظام الكود اخلاص مبرضى املركز ) (PNCEعلى نظام التشغيل ( )Phonexمما يتيح
تعريف املرضى يف مجيع أقسام املستشفى وخصوصاً قسم الطوارئ مما كان له عظيم األثر يف خفض نسب
رفض احلاالت ومعدالت اإلنتظار هلذه الفئة من املرضى.

الصفحة  9من 64

التنويم في أرقام :

المتوسط الشهر للحاالت التدخل
الجراحي

المتوسط الشهري للحاالت التي
إحتاجت إلى العناية المركزة

مريض

التميز يف الرعاية الصحية لكلى األطفال عدد 235

2

حالة  ,احتاج منهم  12مريض للدخول إىل وحدة العناية

مريض

2
مريض
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المتوسط الشهر للحاالت المنومة

20

بلغ اإلمجالي السنوي للمرضى املنومني يف جناح مركز

املركزة لألطفال عن أخر  6أشهر من عام  , 2020مت
عزل عدد  11مريض منهم يف وحدات العزل الصحي
جلائحة كورونا باملستشفى اجلامعي عن آخر  6أشهر

المتوسط الشهري للحاالت التي
إحتاجت إلى عزل صحي

2
مريض

لعام  , 2020إحتاج عدد  21مريض للتنويم حتت مظلة
احلاالت اليت حتتاج إىل تدخل جراحي منذ شهر أبريل لعام

الشكل  : 3متوسطات التنويم لعام 2020

.2020

يبني الشكل أعاله املتوسطات الشهرية ألعداد املرضى حسب الفئات املذكورة أعاله .

الصفحة  10من 64

30

للحاالت املنومة يف جناح تنويم املركز

20

22

21
18

22

21

19

20

خالل فرتة جائحة كورونا إقتصر
تسجيل الدخول

22

22

25

14

15

10

للحاالت احلرجة

10

والطارئة فقط
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يوضح الشكل اجملاور التوزيع الشهري

24

5
0
JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JAN FEB MAR APR MAY JUN

الشكل  : 4التوزيع الشهري للحاالت المنومه خالل 2020

و يوضح الشكل اجملاور التنويم املخطط عن
100%
DEC
NOV
OCT

80%

تلك الفرتة حسب التوزيع الشهري لنوع التنويم
فيما إذا كان تنويم عن حالة طارئة أو تنويم

60%

SEP
AUG
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JUN
MAY
APR
MAR

40%
20%
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JAN

0%
Elective
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الشكل : 5التوزيع الشهري النواع التنويم

عن حاله خمطط مسبقاً هلا التنويم

نسب األشغال يف جناح التنويم للمركز عن عام : 2020
بلغت نسبة إشغال جناح التنويم  %92عن عام  2020يبني الشكل

بلغت منها نسبة املركز  %86عن (نسبة تنويم وحدة كلى األطفال
 % 77ونسبة إشغال احلاالت املنومة للتدخل اجلراحي العاجل نسبة
Nephrology cases%

 ) % 9و شغل بنسبة  %6جناح تنويم املركز وحدة طب األطفال

Critical surgical Intervention
General-pediatric cases
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اجملاور توزيع تلك النسب .

العام .

الشكل : 6توزيع نسب إشغال األسرة

يوضح الشكل ادناه التوزيع الشهر هلذه النسب :

120%
100%
80%
60%

40%
20%
0%
DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

الشكل  :7التوزيع الشهري إلشغال األسرة حسب الحاالت

General-pediatric

Nephro Occupation%

الصفحة  12من 64

Critical sergical Intervention

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

FEB

JAN

المركز خالل جائحة كورونا في قسم التنويم

خضع املركز لتعليمات املستشفى بإيقاف التنويم املخطط فرتة ذروة جائحة كورونا عن طريق خفض عدد

تنوميها مع تكثيف املتابعة معها عن بعد حسب ما تقتضيه احلالة مبا ال يتنافى مع املصلحة الطبية للمرضى.
أما مبا خيص احلاالت الطارئة فكانت حتول إىل الطوارئ ليتم التعامل معها وتقديم اخلدمة الطبية الطارئة
و تنوميها إن إقتضت الضرورة حسب جدولة خطة املستشفى اجلامعي خالل اجلائحة .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

األسرة التابعة جلناح أمراض كلى األطفال و إعادة جدولة قوائم إنتظار التنويم للحاالت اليت ميكن تأخري

مؤشرات أداء قسم التنويم عن عام : 2020

الوفيات :
بلغت نسبة وفيات المركز  % 0.25لعام 2020

العيادات اخلارجية لعام  2020نسبة إىل العيادات اخلارجية عن عام :2019

حاالت العناية المركزة :
الت إحتاجت التنويم يف العناية المركزة  , % 5وبلغ
بلغت نسبة الحاالت ي
ً
أدن فتة تنويم يوم واحد فقط بينما بلغ لحد األقىص  24يوما .
عن أخر  6شهور لعام 2020

معدالت قوائم إنتظار التنويم :

الشكل :8مؤشرات أداء قسم التنويم

الصفحة  13من 64

يف عام 2020م تم خفض عدد الحاالت المنتظرة للتنويم بنسبة
 %65مقارنة بعام  2019م.

خدمات التنويم عن عام , 2020وبقية األعوام:

التوزيع السنوي حلاالت التنويم
276
235
200

يوضح الشكل اجملاور توزيع حاالت
التنويم املسجلة يف جناح تنويم املركز

141

منذ عام  2016حيث بلغت أعلى مستوى
للتنويم يف عام 2019

2016

2017

2019

2018

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

258

2020

الشكل :9التوزيع السنوي لحاالت التنويم

التوزيع السنوي لنوع التنويم
بينما يوضح الشكل التالي حاالت التنويم املخطط له مقارنة بالتنويم الطارئ منذ عام 2018

73%

71%

50%
29%
2018

27%
2019
Elective

2020
ER

الصفحة  14من 64

الشكل  :10التوزيع السنوي لنوع التنويم

50%

العيادات الخارجية :
إستمر مركز متيز كلى األطفال على نفس اإلسرتاتيجية املعتمدة على تقديم خدمة متكاملة للمرضى من
خالل عيادات عامة ومتخصصة من خمتلف االمراض الكلوية اليت تصيب األطفال من ما يؤدي وينعكس

اخلدمة الطبية .
خيدم مركز متيز كلى األطفال مرضى العيادات اخلارجية من خالل  6عيادات ألمراض الكلى العامة
لألطفال و  5عيادات ختصصية جملموعة من األمراض حتتاج إىل بروتوكول خاص ومشاركة ختصصات

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

باإلجياب على تقليل إحتياج هؤالء املرضى لقسم الطوارئ وجتنب أي مضاعفات قد حتدث نتيجة عدم توافر

خمتلفة ( )Multi Displaneray Teamويوضح اجلدول أدناه تقسيم العيادات وموجز بسيط عن اخلدمات
املقدمة يف كل عيادة
عيادات أمراض الكلى العامة لدى األطفال
تتم تقديم الخدمة للمرضى في العيادات
الخارجية العامة عن طريق متابعات سنوية
أو شهرية مع الفحوصات المخبرية واألشعة
و اإلختبارات العامة لوظائف الكلى

.

والفحوصات المتقدمة لوظائف أنابيب الكلى والعامل
الوراثي والفحص النووي لندبات الكلى وخدمات
التغذية والدعم النفسي
تقدم هذه الخدمات بمعدل  6عيادات إسبوعيا ً ضمن  6إستشاريين بمعدل إستشاري
واحد و أخصائي واحد في الحد األدنى من العيادات  ,تتواجد عيادات كلى األطفال
العامة على مدار اإلسبوع عدا الجمعة و السبت واإلثنين

عيادات أمراض الكلى التخصصية لدى األطفال

الموعلللد األحلللد بواقلللع
عيادتين شهريا

عيادة الغسيل
البريتوني

ا لملوعللللد األحللللد بواقلع
عيادتين شهريا ً

عيادة اإلصابة
الكلوية الحادة

الشكل :11عيادات أمراض كلى األطفال

الهلللدف متابعلللة مرضلللى
أملللللللللللللراض المثانلللللللللللللة
العصللللللللللبية بمختلللللللللللف
أنواعهلللا ملللن قبلللل أكثلللر
ملللللن تخصلللللص بلللللنف
الزيارة
الموعد الثالثاء األول

الموعللد األحللد و اإلثنين
إسبوعيا ً

الموعلللللللللللد الثالثلللللللللللاء
األخير من كل شهر

عيادة تشخيص وعالج
ضغط الدم المرتفع

عيادة أمراض
المثانة العصبية

من كل شهر

عيادة أمراض
الحصوات الكلوية

الصفحة  15من 64

الهللدف دعللم ومتابعللة
مرضلللللللللى الغسللللللللليل
البريتللللللوني لتللللللوفير
حيلللللللللللاة صلللللللللللحية و
إجتماعية مثالية

الهدف متابعة مرضلللللللى
مابعد القصلللللللور الكلوي
الللحللللاد لللمللنللع تللحللولللهللم
للقصور الكلوي المزمن

الهللللدف التشلللللللخيص
الللللدقلللليللللق والللللعللللالج
لللمللرضللللللللى ارتللفللللاع
ضلللللللغط الدم الثانوي
من األطفال

الهلللللللللللدف تشلللللللللللخيص
وعلللللللللالج األملللللللللراض
المسللللللللببة للحصللللللللوات
وتكلسللللات الكللللللى عنلللللد
األطفال

مبادرات المركز في العيادات الخارجية عن عام : 2020

إنشاء عيادة متخصصة لتشخيص وعالج األمراض املسببة للحصوات الكلوية لألطفال .

تعريف املرضى يف مجيع أقسام املستشفى ملرضى العيادات اخلارجية.
رفع الطاقة اإلستيعابية لعيادات أمراض كلى األطفال العامة واخلاصة .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

تفعيل نظام الكود اخلاص مبرضى املركز ) (PNCEعلى نظام التشغيل ( )Phonexمما يتيح

العيادات الخارجية في أرقام :

بلغ إمجالي مراجعات عيادات مركز متيز كلى
األطفال عدد  3174مراجعة  ,مبعدل شهري 265
مراجعة منها  2886مراجعة للعيادات العامة و 288
للعيادات التخصصية وحيدد الشكل اجملاور توزيع
نسب املراجعات حسب نوعي العيادة.

عيادات
الكلى التخصصية

10%

عيادات الكلى العامة

90%

الشكل  :12نسب عيادات كلى األطفال

الصفحة  16من 64

مراجعات عيادات األمراض الكلوية لألطفال :
يوضح الشكل اجملاور التوزيع الشهري
160

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

140

ملراجعات عيادات أمراض كلى األطفال

120
100

العامة والتخصصية حسب االستشاري

60

واليت إمتازت بثبات إستمرارية تقديم

20

اخلدمة للفئة املستهدفة عن طريق

80
40
0
JUL AUG SEP OCT NOV DEC
dr.nada

dr.najla

dr.sherif

FEB MAR APR MAY JUN
dr.khalid

dr.osama

JAN

احلضور الفعلي أو اإلفرتاضي.

Prof jameela

الشكل  :13التوزيع الشهري لمراجعات عيادات كلى األطفال

مراجعات العيادات العامة لألمراض الكلوية لألطفال :
تدددار العيددادات العددامددة ألمراض كلى
338

األطفال من قبل عدد  6إسددددتشدددداريني
يف األمراض الكلويدددددة لألطفدددددال

303
239
221

252

وعدد  4أخصددددددددددددددائيني لنفس اجملال

170

143

181
109

وتغطي أيام عمل اإلسددبوع عدا اإلثنني
بلغ إمجددددالي مراجعددددات عيددددادات

304

319 307

للعيادات العامة
 DECالشكل
األطفال MAY
JULلكلى JUN
الشهر AUG
التوزيع SEP
OCT:14 NOV

APR

MAR

FEB

JAN

أمراض كلى األطفال العامة عدد  2886مراجعة ويوضح الشكل أعالة توزيع مراجعات املرضى خالل عام
الصفحة  17من 64

 2020للعيادات العامة ألمراض كلى األطفال .

مراجعات العيادات التخصصية لألمراض الكلوية لألطفال :

بلغ إمجالي مراجعات العيادات التخصصية ألمراض كلى األطفال عدد  288مراجعة ويوضح الشكل اجملاور

136

40

54

58

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

عيادة الغسيل
البريتوني

عيادة القصور
الكلوي الحاد

76%

33%

من مستهدف العيادة نفسها

عيادة تشخيص
وعالج ضغط
الدم المرتفع

من مستهدف العيادة نفسها

(العدد املسموح احلجز به حسب

عيادة امراض
المثانة
العصبية

75%
من مستهدف العيادة نفسها

نسبة إىل مستهدف العيادة نفسها

نظام املستشفى اجلامعي ) .

97%

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

النسبة احملققة من كل عيادة

من مستهدف العيادة نفسها

الشكل :15توزيع نسب إشغال العيادات التخصصية حسب مستهدف كل عيادة

التوزيع الشهري لمراجعات العيادات التخصصية
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
DEC

NOV

OCT

SEP

24h Hypertention

الشكل :16التوزيع الشهري لمراجعات العيادات التخصصية لكل عيادة

Neurogenic Bladder

Peritoneal clinic

الصفحة  18من 64

Acute kidney insurey clinic

AUG

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

FEB

JAN

المركز خالل جائحة كورونا في قسم العيادات الخارجية

إستشاراتهم وعليه قام املركز بتخصيص خط ساخن للحاالت الطارئة متصل مباشرة بالطبيب املناوب للتعامل
مع حقيقة صعوبة الوصول للمستشفى خالل فرتات منع التجول  ,كما حرص على توفري الدعم الكامل
إلحتياجات املرضى والتأكد من عدم تأثري اجلائحة على اخلطط العالجية .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

إهتم املركز خالل جائحة كورونا بوضع نظام يعمل على مدار الساعة إلستقبال إستفسارات املرضى و

آلية عمل مبادرات املركز خالل جائحة كورونا يف قسم العيادات اخلارجية :
خالل فرتة جائحة كورونا قام املركز بإرسال رسائل نصية لعدد  500مريض تنوه إلستمرار العمل يف املركز
خالل فرتة اجلائحة وتذكر باألرقام املمكن التواصل معها خالل تلك الفرتة  .قام املركز بإستقبال عدد ال
يقل عن  300إستفسار و تسليم للستلزمات الطبية من قساطر أو أدوية خالل تلك الفرتة ويوضح الشكل
اجملاور ملخص آلية العمل يف تلك الفرتة

الصفحة  19من 64

الشكل  :17آلية العيادات الخارجية في كورونا

مؤشرات أداء العيادات الخارجية عن عام : 2020

المراجعة المنتظمة يف العيادات الخارجية أدت إىل إنخفاض معدل
اإلحتياج إىل قسم الطوارئ ألقل من  %1ضمن عينة عشوائيه تم
إختيارها من المرض المنتظمة مراجعتهم بقسم العيادات
والت تم تحويلها إىل الطوارئ  %0.3عن عام . 2020
.التخصصية ي

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

التحويل من العيادات الخارجية إىل قسم الطوارئ

معدل اإلنتظار يف العيادات الخارجية :
بلغ معدل اإلنتظار يف العيادات الخارجية لمرض أمراض كىل
األطفال عدد ساعة كحد أعىل بينما الحد األدن لإلنتظار بلغت
دقيقتي ذلك عن عينة عشوائية لمراجعات عيادة من عيادات كىل
األطفال العامة

معدالت نسب إشغال العيادات :
بلغت نسبة إشغال عيادات كىل األطفال العامة  % 91من
المستهدف بينما بلغت نسبة إشغال العيادات التخصصية % 63
الت فرضتها
من المستهدف وذلك بعد خصم فتات التوقف ي
ضوف الجائحة.
الشكل :18مؤشرات العيادات الخارجية

الصفحة  20من 64

العيادات اخلارجية لعام  2020نسبة إىل العيادات اخلارجية عن عام :2019

سجلت

مراجعات

عيادات

كلى األطفال تراجع مبقدار

400
350
300
250
200
150
100
50
0

 402مراجعة عن عام 2019
نتيجة

إلغاء

العيادات

احلضوريه أثناء شهور الذروة
DEC

جلائحة كورونا ومت تعويض

NOV

OCT

SEP

AUG
2019

JUL

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

التوزيع الشهر للمراجعات

JAN FEB
MAR APR
MAY JUN

2020

الشكل  19التوزيع الشهري للمراجعات عن آخر عامين

هذا النقص بنظام العيادات الفرتاضية واللذي مت اإلشارة إليه سابقاً .

الصفحة  21من 64

الخدمات الصحية الخاصة بالغسيل الكلوي :
يدعم مركز متيز كلى األطفال خدمات الغسيل الكلوي بأنواعه (الغسيل الدموي املزمن الغسيل الربيتوني

الغسيل والتدخل املبكر لضمان
إستقرار حالة املريض و لتحسني وضع

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

املزمن والغسيل الكلوي الطارئ ) مع وضع نظام خاص مبتابعة املرضى خالل جلسات

جلسة الغسيل للخروج منها بالنتائج
املرجوة.

الشكل  :20النسب الشهرية لمرضى الغسيل

يقدم املركز خدمات الغسيل الكلوي من خالل وحدتني ويبني الشكل أعاله نسب املرضى لكل نوع من
أنواع الغسيل السابق اإلشارة إليه .

الصفحة  22من 64

خدمات الغسيل الكلوي الدموي المزمن:
وصف لخدمات الغسيل الكلوي الدموي التابعة للمركز :

شهرياً يتم من خالهلا ختصيص ممرضة لكل طفل ملراقبة مستوى تدفق الدم والفلرتة ومدى تأثر العالمات
احليوية للمريض خالل اجللسة وبعدها ,ذلك حتت إشراف طبيب أخصائي وطبيب إستشاري متخصص لضمان
دقة التعامل مع احلاالت احلرجة ذوي األوزان املنخفضة حيث يعد الغسيل الدموي لألطفال من اخلدمات الطبية
اليت حتتاج إىل عناية خاصة وكوادر على درجة عالية من التدريب واخلربة .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

قدم مركز متيز كلى األطفال خالل عام  2020م  3006جلسة للغسيل الدموي املزمن حلوالي  22طفل

مبادرات المركز في قسم الغسيل الكلوي الدموي عن عام 2020

الشراكة مع الشركات الطبية املزودة لألجهزة الطبية لتأمني مستلزمات جلسات الغسيل الدموي من
القساطر واحملاليل وما إىل ذلك .
زيادة الطاقة اإلستيعابية بعدد  2جهاز غسيل دموي يقدم حوالي  1200جلسة سنوية .
تفعيل مشروع لتوفري نفقات مرضى الغسيل الدموي من و إىل املركز لضمان إستمرارية العالج و
جتنب حدوث أي مضاعفات.
رفع مستوى اإلختصاص لدى طاقم العمل بالتعاون مع الشركات املزودة ألجهزة الغسيل من خالل
حضور املؤمترات والندوات التثقيفية عن تكنولوجيا الغسيل الدموي حول العامل .

الصفحة  23من 64

الغسيل الكلوي الدموي في أرقام :

بلغ إمجالي جلسات الغسيل الدموي عدد  3006جلسة غسيل دموي تتم مبعدل من  3إىل  4ساعات للجلسة
306
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208 220

238
209

250
200
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100
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0

ساعة شهرياً ويبني الشكل اجملاور التوزيع
الشهري للجلسات املقدمة من خالل املركز
لعام .2020

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

272 272 268 280
244 244 256

300

الواحدة بامجالي ساعات يقدر ب 2808

الشكل :21التوزيع الشهري لجلسات الغسيل الدموي

خدم املركز معدل  22مريض شهرياً خالل عام  2020ومت حتويل عدد  1مريض من الغسيل الدموي إىل الغسيل
الربيتوني .
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الشكل :22التوزيع الشهري لمرضى الغسيل الدموي

بلغ املركز احلد األعلى لعدد املرضى يف شهر ديسمرب عن عدد  27مريض ويوضح الشكل أعاله التوزيع
الصفحة  24من 64

الشهري ألعداد املرضى خالل عام . 2020

المركز خالل جائحة كورونا في قسم الغسيل الكلوي الدموي

يعد الغسيل الكلوي للطفل املصاب بالفشل الكلوي شريان احلياة  ,لذلك استمر املركز يف تقديم جلسات
الغسيل الكلوي الدموي جملموعة املرضى من األطفال املصابني مبرضى القصور الكلوي املزمن من الدرجة
مكافحة العدوى لقسم مكافحة العدوى باملستشفى اجلامعي مع اإلستعانة بالدليل اإلرشادي الصادر عن
وزارة الصحة السعودية للتعامل مع مرضى الغسيل الكلوي
مت إنشاء خط ساخن خاص مبرضى الغسيل الكلوي ليكونوا على تواصل مستمر مبقدمي اخلدمة الطبية يف
حالة حدوث أي أعراض أو عالمات إصابة بفايروس كورونا أو حدوث أي مضاعفات خاصة باملرض ذاته ال

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

النهائية مع تطبيق مجيع اإلجراءات اإلحرتازية لتقليل انتشار العدوى بني املرضى من األطفال حسب إجراءات

قدر اهلل .
مت تشخيص إصابة  3حاالت من مرضى وحدة الغسيل الدموي بفريوس كورونا املستجد ومت تطبيق مجيع
اإلجراءات املعتمدة حسب بروتوكوالت العالج ملثل هذه احلاالت حيث مت إجراء جلسات الغسيل الدموي
بإستخدام أجهزة  Nxsatgeللغسيل الطارئ بقسم العزل باملستشفى اجلامعي ومتاثل ت مجيع تلك احلاالت
للشفاء دون حدوث أي مضاعفات أو إنتشار للعدوى .
الغسيل الكلوي الدموي لعام  2020نسبة إلى الغسيل الكلوي الدموي عن عام :2019

يف عام  2020رفعت زيادة جهازي الغسيل من نسبة جلسات
الغسيل مبعدل زيادة  17%ويوضح الشكل اجملاور إمجالي
6%
4%
2%
0%

الشكل :23مقارنة نسب جلسات الغسيل الدموي آلخر عامين

جلسات الغسيل لكل من عام  2020و عام . 2019

بينما إنتخفضت نسبة اإللتهابات مبعدل
إخنفاض % 2

الشكل :24مقارنة نسب اإلتهابات عن آخر عامين للغسيل الدموي

الصفحة  25من 64

2020

2019

مؤشرات أداء وحدة الغسيل الكلوي الدموي عن عام : 2020

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

الحاالت الطارئة :
بلغت نسبة حاالت الغسيل الدموي المسجلة يف الطوارئ  % 8تم
تستدع حاالتهم التنويم تم تقديم
تنويم  %6منهم و  % 2لم
ي
الخدمة لهم من خالل الطوارئ فقط.

معدل اإلتهابات :
بلغت النسبة الشهرية لحاالت المصابة باإلتهابات %3

معدل جودة الغسيل الدموي : KT/V
سجل معظم المرض المعدالت المطلوبة لقياس كفاءة الغسيل بنسبة
تقارب %95

68%
27%

5%

الشكل :25مؤشرات عمل وحدة الغسيل الدموي

الصفحة  26من 64

خدمات الغسيل الكلوي الطارئ :
وصف لخدمات الغسيل الكلوي الطارئ التابعة للمركز :

للتدخل السريع يف الوقت املناسب إلنقاذ الكلية أو احملافظة على أداء
الكلى لوظائفها احليوية جبسم املريض ومنع حتوله إىل القصور
الكلوي املزمن أو الفشل الكلوي النهائي لذلك حرص املركز على

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

حيتاج مرضى الفشل الكلوي الطارئ إىل إهتماماً خاصاً إلحتياجهم

توفري مجيع الفحوصات وطرق العالج التحفظي ومجيع أنواع الغسيل
الكلوي كما أنشأ املركز بداية من عام  2017عيادة خاصة مبتابعة هؤالء املرضى حبسب املعايري والقواعد
الطبية املعتمدة.
مكونات املشروع

الصفحة  27من 64

الشكل :26مكونات مشروع الغسيل الدموي

مبادرات المركز في قسم الغسيل الكلوي الطارئ عن عام 2020

زيادة الطاقة اإلستيعابية ألجهزة الغسيل الدموي املتنقل لعدد  2جهاز خلدمة احلاالت الطارئة يف

توفري مناوبات ملدة  24ساعة طوال أيام اإلسبوع إلجراء خمتلف أنواع الغسيل الكلوي الطارئ يف
خمتلف وحدات املستشفى وخمتلف وحدات العناية املركزة .
إجراء دورات للتعليم املستمر وتنمية املهارات للكوادر الصحية العاملة على تقديم هذه اخلدمة .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

األقسام األخرى كالعناية املركزة لألطفال و جناح التنويم .

التنسيق مع الشركات املزودة ألجهزة الغسيل الكلوي املستمر بتوفري مجيع مستلزمات الغسيل مع
التأكد من صالحيتها وقابليتها للتعامل مع األوزان الصغرية بكل سهولة.

قسم الغسيل الكلوي الطارئ في أرقام :

نفذ املركز عدد  162جلسة غسيل طارئة
خالل عام  2020عن  27مريض نفذت
معظمها يف قسم العناية املركزة ويوضح
الشكل اجملاور توزيع احلاالت الشهري
خالل عام 2020م.
الشكل :27التوزيع الشهري لحاالت الغسيل الطارئ

الصفحة  28من 64
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Patients

PICU,PCICU,NICU

PM2 Unit

Acute PD

CRRT

nxstage

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

Acute.pts

chronic Pts

Units

Session Type

الشكل :28نسب معايير الغسيل الطارئ

مرضى الغسيل الطارئ
أجرى المركز جلسات غسيل
طارئة لعدد  27مريض بمعدل
 %78من المرضى في العناية
المركزة و  %22للمرضى من
خارج العناية المركزة عن عام
2020م

جلسات الغسيل الكلوي الطارئ
أجريت معظم جلسات الغسيل
الطارئ بوحدة العناية المركزة
لألطفال بمعدل  % 97عن بقية
الوحدات األخرى .

نوع جلسات الغسيل الطارئ
توزعت طريقة الغسللللللليل الكلوى
الطارئ ما بين التقليدى قصلللللللير
المفعول ) (Nxstsgeوالمسلللللتمر
)(CRRTواللللبلللريلللتلللونلللى اللللحللللاد
باألخص مع المرضى بعد عمليات
القلللللب المفتوح بمركز عبللللد هللا
بخش لجراحات القلب .

يوضح الشكل اعالة اجلهود املبذولة من قبل املركز لتوفري مجيع أنواع العالج ملرض القصور الكلوي احلاد
( )AKIيف األطفال وباألخص توفري األنواع املختلفة للغسيل الكلوي الطارئ املنقذ للحياة مع تأمني مجيع
املستهلكات الطبية وتوفري فريق مؤهل هلذا النوع من العالج يعمل على مدار الساعة حيث يقدم حالياً الغسيل
الكلوي الطارئ .
ويف ما يلي سنسلط الضوء على كل نوع من التقنيات املستخدمة :
الصفحة  29من 64

الغسيل الكلوي الدموي املتنقل (: )Nxstage
ويتم هذا النوع من الغسيل الدموي بإستخدام تقنية الNxstage

الغسيل الدموي يف غرف املرضى للحاالت الطارئة .
مت إنشاء فريق طيب خاص بتقديم هذا النوع من الغسيل من طبيب إختصاصي و متريض مؤهل ومناوب على
مدار الساعة إلستقبال مثل هذه احلاالت الطارئة.

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

والليت ال حتتاج إىل حمطات تنقية للمياه مما ميكن إجراء

الغسيل الكلوي الدموي املستمر (:)CRRT
ويتم هذا النوع من الغسيل يف وحدات العناية املركزة لألطفال املرضى أصحاب احلاالت احلرجة واللذين
يعانون من عدم إستقرار يف وظائفهم احليوية مما يستحييل معه إجراء
الغسيل الدموي التقليدي .
يتم تقديم هذا النوع من العالج بفريق طيب مشرتك من كلى األطفال
والعناية املركزة  ,حيث يعد من أهداف هذا املشروع توفري عدد  2سرير
يف العناية املركزة ملثل هذه احلاالت .

الغسيل الربيتوني الطارئ :حيث يعد احلل الوحيد يف بعض احلاالت الليت ال يناسبها الغسيل الدموي مثل
مرضى ما بعد جراحات القلب واألطفال اخلدج.

املستلزمات الطبية من حماليل و فحوصات طبية للمتابعة .

الصفحة  30من 64

وحيتاج هذا النوع من العالج على توفري تقنية خاصة برتكيب قسطرة خاصة بالغسيل الربيتوني الطارئ وتوفري

المركز خالل جائحة كورونا في قسم الغسيل الكلوي الطارئ:

مع إمكانية تزامن زيادة اإلحتياج للغسيل الطارئ خالل جائحة كورونا ولزيادة حصر احلاالت املصابة من

املركز ضمن الئحة وزارة الصحة والربوتوكوالت العاملية للتعامل مع اجلائحة بتأمني الطاقم الطيب املتخصص
يف الغسيل الطارئ و مجيع مستهلكات الغسيل الطارئ على مدار الساعة خالل اجلائحة .
مؤشرات أداء وحدة الغسيل الكلوي الطارئ عن عام : 2020

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

خالل تقديم خدمة الغسيل هلا دون اإلضطرار إىل تنقل احلالة من موقعها يف التنويم إىل وحدات الغسيل حرص

ر
الشيحة المستفيدة :
توزعت ر
الشيحة المستفيدة من برنامج الغسيل الطارئ ما بي مرض
القصور الكلوى الحاد بنسبة  78%وجلسات طارئة لمرض الفشل الكلوى
النهان بنسبة . %22

معدل حتول الغسيل الكلوي املزمن ملرضى القصور الكلوي احلاد
تحول مريض واحد فقط من القصور الكلوي الحاد إىل القصور الكلوي
المزمن عن عام 2020م.

معدل الوفيات يف الغسيل الكلوي الطارئ :

الشكل :29مؤشرات أداء الغسيل الكلوي الطارئ

الصفحة  31من 64

بلغت نسبة الوفيات وهلل الحمد  0لم يتم تسجيل أي وفيات خالل جلسات
الغسيل الكلوي الطارئ أو ضمن مرض القصور الكلوي الحاد عن عام  2020م

الغسيل الكلوي الطارئ لعام  2020نسبة إلى الغسيل الكلوي الطارئ عن عام :2019

23%

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

باملقارنة بعام  2019سجل املركز
زيادة ملحوظة من حيث إستقبال
املريض و إعطائه العالج العاجل

77%

acute Patients in 2020

كما هو موضح بالشكل اجملاور .

acute Patients in 2019

الصفحة  32من 64

خدمات الغسيل الكلوي البريتوني :
وصف خلدمات الغسيل الكلوي الربيتوني التابعة للمركز :

وذوية حيث تسعى الوحدة لتدريب املرضى أو ذويهم للقيام بعملية الغسيل الكلوي يف املنزل مبعدل خطورة أقل
مع األفضلية يف اإلستيعاب والتطبيق عنه من الغسيل الدموي املنزلي .

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

أنشأت وحدة الغسيل الكلوي الربيتوني لتخفيف األعباء االجتماعية عن املريض املصاب بالفشل الكلوي

يقدم املركز من خالل هذه الوحدة خدمات
العيادات اخلارجية ملرضى الغسيل الربيتوني
واللذي يتم من خالهلا مراجعة حتاليل املريض
املخربية و تقييم جلسات الغسيل السابقة
مبعدل ال يقل عن زيارة واحدة شهرياً لكل
مريض  .باإلضافة إىل متابعة املرضى املنومني
جبناح التنويم وأخذ العينات املطلوبة

الشكل :30معدالت وحدة الغسيل البريتوني

لتشخيص أو لضمان استقرار حالتهم الصحية مع القيام مبراجعة يومية جلميع جلسات الغسيل الربيتوني املقامة

.

الصفحة  33من 64

يف املنزل وتقييمها مع الدكتور املختص وتقديم مجيع اإلرشادات لضمان جودة مستوى اإلستفادة من اجللسات

مبادرات املركز يف قسم الغسيل الكلوي الربيتوني عن عام 2020
إصدار ونشر عدد  3فيديوهات تعليمية عن الغسيل الربيتوني لرفع الوعي لدى اجملتمع و توثيقاً

ختصيص معدل  20دقيقة من وقت عيادات الغسيل الربيتوني إلعادة تدريب و تقييم أداء املرضى أو
ذويهم خالل جلسات الغسيل ضماناً خلفض مستوى نسبة اإلتهابات.
الرفع لقسم الرعاية املنزلية للتعاون مع املركز لتقديم خدمات التوصيل املنزلي حملاليل ومستهلكات
جلسات الغسيل الربيتوني (قيد املناقشة).

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

إلجراءات الغسيل ضماناً جلودة أداء املرضى أو ذويهم .

التنسيق مع الشركة املزودة ألجهزة الغسيل الربيتوني ( )Claria HomeChoiceلتأمني األجهزة
اجلديدة و إستبدال أجهزة اإلتصال اخلاصة بنقل معلومات جلسات الغسيل الربيتوني يف حال تعطلها لضمان
إتصال املركز باجلهاز قبل اجللسة يف حال تعديل وصفة الغسيل و أثناء اجللسة يف حال حصول أي عطل وبعد
اجللسة لتقييم نتائج الغسيل.
التعاون مع شركات املستلزمات الطبية لتأمني مستهلكات الغسيل الطبية يف حال عدم توفرها يف
املستشفى.
رفع مستوى اإلختصاص لدى طاقم الوحدة بالتعاون مع الشركات املزودة ألجهزة الغسيل الربيتوني
من خالل حضور املؤمترات والندوات التثقيقة والتعليمية عن تكنولوجيا الغسيل الربيتوني .
التنسيق مع إدارة املستودعات لضمان تأمني حماليل جلسات الغسيل الربيتوني جبميع أنواعها لتغطية
إحتياج املرضى.
الصفحة  34من 64

التعاون مع قسم إدارة اجلودة لتعيني مؤشرات أداء الوحدة السنوية.

إحصائيات قسم الغسيل الكلوي الربيتوني عن عام 2020م:
20
15

5
0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

مرضى إىل الغسيل الدموي مؤقتاً حيث
حول أحدهم تأهيالً لعملية الزراعة واليت
تطلب التحويل للغسيل الدموي مؤقتاً
إلجراء عملية ترقيع املثانة قبل الزراعة

الشكل  32التوزيع الشهري لحاالت الغسيل البريتوني

أما املريض اآلخر مت حتويله مؤقتاً نتيجة

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

10

يف عام  2020مت حتويل إمجالي عدد 2

إلتهاب الغشاء الربيتوني و بلغ إمجالي عدد مرضى الغسيل الربيتوني عدد  18مريض يبلغ متوسط أعمارهم
 8سنوات ول 9أشهر كحد أدنى ويبلغ متوسط عمر غسيلهم الربيتوني سنة و  6شهور ول  6سنوات كحد
أعلى ويوضح الشكل أعاله التوزيع الشهري ملرضى الغسيل الربيتوني خالل عام  2020م.
20
15

Exit site Infection

peritonitis

Total PD Patients

إلصابات اإلتهابات حيث بلغ إمجالي
العينات املسحوبة للتحليل عدد  133عينه

10

منها  95لفحص إلتهاب الغشاء الربيتوني

5

و  38عينه لفحص إلتهاب خمرج القسطرة

0
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يوضح الشكل اجملاور التوزيع الشهر

سجل منها املركز معدل  1:34عن
إلتهاب الغشاء الربيتوني و معدل  1:51عن
إلتهاب خمرج القسطرة

الشكل : 31التوزيع الشهري لنسب معدالت اإللتهاب في الغسيل البريتوني

الصفحة  35من 64

كما ويقوم املركز بعمل إختبارات خاصة حتدد نوع الغشاء الربيتوني واللذي يرتتب عليه تعديل أدق يف وصفات
جلسات الغسيل ويف األدوية واملمكمالت

الحاالت التي ليس لديها نتائج
اختبار PET test

الغذائية اليت قد حيتاج إليها املريض ويبني

خالل عام 2020م.

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

الشكل اجملاور نسبة تغطية هذه اإلختبارات

الحاالت لديها نتائج PET Test

الشكل :33نسبة الحاالت الخاضعة إلختبار PET

املركز خالل جائحة كورونا يف قسم الغسيل الكلوي الربيتوني
ساعد إعتماد وحدة الغسيل الربيتوني على تقنية كالريا والليت تعتمد باألساس على إستقبال ومعاجلة بيانات
املرضى عن بعد بإستخدام ( )Cloud Medicineعلى تفعيل خطة العمل أثناء فرتة جائحة كورونا واملتابعة
عن بعد لضمان سري اخلطة العالجية للمريض بالشكل املطلوب ويوضح الشكل التالي ملخص األعمال
اليت قام بها املركز خالل تلك الفرتة.

الصفحة  36من 64

الشكل :34وحدة الغسيل البريتوني خالل جائحة كورونا

مؤشرات أداء وحدة الغسيل الكلوي الربيتوني عن عام : 2020
مركز تميز كلى األطفال 2020 -

الحاالت الطارئة :
يتون المسجلة يف الطوارئ % 6
بلغت نسبة حاالت الغسيل ر
الت ي
بينما بلغت نسبة التنويم الغت طارئ %15

يتون :
معدالت اإللتهابات للغشاء ر
الت ي
يتون لعام 2020
بلغ معدل إلتهابات الغشاء ر
الت ي

العالم
التوتوكول
والت تعد ضمن نطاق النسب المقبولة حسب ر
ي
 /0.02للسنة ي

المقدر نسبته بما يقل عن 0.5
نطاق المعدل المسموح به عالميا

0.02

النطاق الغير المسموح به عالميا

0.5
معدل المركز عن إلتهابات الغشاء البريتوني

يتون :
معدل جودة الغسيل ر
الت ي
العالم لجودة
لم يسجل المركز أي نتيجة أقل من المعدل
ي
الغسيل حيث بلغت نسبة  %86من نتائج جودة الغسيل
يتون يف األطفال
المستوى
العالم المعتمد لجودة الغسيل ر
الت ي
ي
فه عن اإلختبارات قيد اإلنتظار .
%
32
المتبقية
النسبة
بينما
ي

86%
32%

الشكل  :35مؤشرات أداء وحدة الغسيل البريتوني

الصفحة  37من 64

الغسيل الكلوي الربيتوني لعام  2020نسبة إىل الغسيل الكلوي الربيتوني عن عام :2019

الشهري لعدد املرضى يف عام  2020لنسبة تصل
إىل  %55مقارنةً بالعام املاضي  ,بينما تنخفظ

Admission
Patients

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

مبقارنة عام  2020ب عام  2019نالحظ ارتفاع املعدل

نسبة التنويم لعام  2020عن عام  2019لتصل
إىل نسبة  % 46ويوضح الرسم اجملاور توزيع النسب عن
2020

العامني .

2019

2020

2019

الشكل  :36معايير مقارنة الغسيل البريتوني عن أخر عامين

أما مبا خيص النسب احملققة من اإللتهاب فاملالحظ أرتفع نسبة إلتهاب الغشاء الربيتوني يف عام  2020نسبة
إىل عام  2019بفارق  %2واليت تعد أقل من نسبة التهابات الغشائ الربيتوني العاملية و عليه مت مناقشة هذه
النسبة مع وحدة األمراض املعدية وتنبني أن هذه
اإللتهابات ناجتة عن مايكروبات بيئية حسب

بضرورة إعادة تدريب وتأهيل ذوي املرضى عند إجراء جلسات الغسيل الربيتوني أما عن إلتهاب خمرج القسطرة
فلم تتأثر نسبة عام  2020نسبة إىل نسبة العام املاضي .

الصفحة  38من 64

الشكل :37مقارنة معدالت إلتهاب وحدة الغسيل البريتوني عن آخر عامين

نتائج مزارع العينات املسحوبة عليه جرى التوجية

دقة تشخيص األمراض النادرة:
األمراض الكلوية ذات البعد الوراثي :

عالجية هلدف منع وصول املريض إىل مرحلة القصور الكلوي املزمن باإلضافة إىل أهمية دراسة مثل هذه
احلاالت من الناحية التعليمية والبحثية  .وتقدم هذه اخلدمة بالتعاون مع خمتربات دولية متخصصة (جامعة
هارفارد بأمريكا وجامعة كلية لندن) ,بلغ عدد نتائج حتاليل اجلينات .195

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

تعد األمراض الكلوية الوراثية من األمراض النادرة اليت حتتاج إىل دقة يف التشخيص للمساعدة يف وضع خطة

عدد نتائج عام  2020الواردة للمركز  40:نتيجة
مت توسيع نطاق التعاون الدولي بإضافة مركز  CentoGeneو مركز  Parkinsالعاملية إلجراء حتاليل
البعد الوراثي ألمراض كلى األطفال.
الفحوصات اخلاصة باألمراض الكلوية ذات البعد الوراثي مقارن ًة بالعام املاضي:
إجمالي نتائج السنة الحالية

إجمالي النتائج السابقة

مقارنة أعداد النتائج للعامين 2019 , 2018

250
200
150

50

عامين
الشكل  :38مقارنة نتائج الفحوصات عن آخر
2019

0
2020
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100

المختبر والقدرة التشخصية :
استمر تعاون املركز مع قسم املختربات جبامعة امللك عبد العزيزبهدف تطويرة القدرة التشخيصية ملختلف

الكلوي يف األطفال والتحاليل اخلاصة باألنابيب الكلوية وأسباب وتقييم الفشل الكلوي املزمن واإلصابة
احلادة للكلي .كما وفر املركز الصبغات اخلاصة لقراءة اخلزعات الكلوية ( .) Immunofluorescent

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

األمراض الكلوية من خالل إجراء وتوفري مجيع الفحوصات الالزمة لتشخيص أسباب احلصى والتكلس

كما قام املركز بالتعاون مع خمترب الباثولوجيا اإلكلينيكية إلجراء فحوصات دراسة األنسجة الالزمة
لتشخيص بعض األمراض الكلوية مثل البالزما الكلوية غري املستجيبة للكورتيزون ,كما قام بتوفري دالالت
حديثة للتشخيص املبكر ملرض القصور الكلوي احلاد حيث مت إضافته كجزء أساسي من مكونات الرعاية
الصحية املقدمة هلؤالء املرضى.
العالج التحفظي لجميع األمراض الكلوية لدى األطفال:

يسعى املركز جبميع طاقمه الطيب واإلداري جاهدا لتيسري العقبات لدى أولياء أمور األطفال املرضى لضمان
تقديم اخلدمة اإلنسانية مع اخلدمة الصحية للمريض وذلك لضمان تقديم مجيع مكونات اخلدمة الطبية
وعليه أهتم املركز بتوفري األدوية الضرورية للمرضى واليت قد يتعذر توفرها يف صيدلية املستشفى ويصعب
الصفحة  40من 64

على ذوي املرضى توفريها نظراً الرتفاع أسعارها أو عدم توفرها يف الصيدليات و لندرة بعض األمراض.

توفير الفالتر والقساطر للغسيل وقساطر تفريغ المثانة المتكرر و المستهلكات :

يتكفل املركز بتوفري احتياجات الغسيل الدموي على خمتلف أنواعه من قساطر وفالتر:

2- CRRT
3- Nexstage

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

1- Conventional hemodialysis

كما يتكفل املركز بتأمني القساطر ملرضى املثانة العصبية من خالل عيادة املثانة العصبية لعمل القسطرة
املتكررة حلماية الكلي من الفشل Clean intermittent catheterization CIC

الصفحة  41من 64

خدمات التغذية العالجية لمرضى كلى األطفال:
يسددددددددلط املركز أهمية قصددددددددوى لتحقيق التكامل الغذائي مع الدوائي ملواجهة أبرو التحديات اليت يواجهها

جبميع أنواعها الكلوية إضافة إىل توازن مستويات االمالح األساسية يف الدم ومنه سعى املركز لتوفري مجيع
املوارد الغذائية املكملة لتحقيق هذا التكامل .
مؤشرات قسم التغذية العالجية في أرقام

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

املركز اليت تتمثل يف املعدل املثالي للبنية اجلسددددية ملرضدددى القصدددور الكلوي املزمن أو ملرضدددى املتالزمات

:
40
35

بلغ إمجالي مراجعات مرضى التغذية

30
25

عدد  75ويوضح الشكل اجملاور توزيع

20
15

هذه الزيارات حسب نوع اخلدمات

10
5

املقدمة كالتالي:

0
PD

HD

Clinic

الشكل  :39التوزيع الشهري للحاالت المتابعة في التغذية
9
8
7

4

بدئت أوزانهم بالتحسن النسيب حتت اإلشراف

2

التغذوي واملتابعة املستمرة ويوضح الشكل التالي

3
1

0
PD

HD

الشكل :40التوزيع الشهري للحاالت المحققة للوزن المثالي

توزيعهم حسب اخلدمة املتلقاه .
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6

 %21والنسبة املتبقية اليت مل تصل إىل اهلدف

5

Clinic

بلغ منها نسبة املرضى اللذين حققو الوزن املثالي

يوضح الرسم البياني نسب استهالك املكمالت الغذائية بالنسبة للحليب البودر لألطفال والرضع اخلاص
ملرضى الكلى مت استهالك  600علبة من احلليب

Feeding
Bumb
0%

Renastart
19%

Formullat
0%

اما بالنسبة للمكل الغذائي ( حليب سائل ) فقد مت

وقد مت اعتماد مكمل غذائي جديد Fantomalt
وهو مكمل غذائي عالي يف السعرات احلرارية
حيث حيتوي ال  100جم على  384كالوري

Nepro HP
66%
MCT OIL
0%
MCT OIL

kindergin

Renastart

Feeding Bumb

Formullat

Nepro HP
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استهالك  950عبوة.

kindergin
15%

الشكل  :41توزيع نسب المستهلكات الغذائية

ومناسب لالطفال الرضع حتى عمر سنتني لزيادة الوزن .
قسم التغذية خالل جائحة كورونا :

إستمرت املتابعة بقسم التغذية بالتزامن مع املتابعة الطبية بنظام العيادات عن بعد مع اهتمام أخصائية التغذية
بالرد على كافة استفسارات املرضى وتعديل جداوهلم الغذائية مبا يتماشى مع اخر حتاليل ووفق معطيات
املريض .
وقد مت توفري املكمالت الغذائية جلميع املرضى خالل اجلائحة دون استثناء مع مضاعفة الكميات مبا يغطي
اكرب فرتة زمنية ممكمنه تسهيال هلم من عناء اخلروج يف فرتات حظر التجول للحصول على املكمالت
الغذائية الضرورية واليت يعتمد عليها الطفل املريض بامراض الكلى املختلفة .
وبالنسبة للمرضى الذين مل يتمكنوا من الوصول للمستشفى بسبب حظر التجول التام لبعض املناطق

الذين يراجعوننا من مدينة مكه املكرمة.

الصفحة  43من 64

استخدمنا وسائل النقل والتوصيل املختلفه لتصل اليهم احتياجاتهم اىل منازهلم وانطبق ذلك ايضا للمرضى

الخدمات اإلجتماعية :
نظرا ملا ميثله الدور العائلي والوضع االجتماعي من أهمية كبرية يف حتقيق التكامل بني اخلدمات الصحية

ذلك ألهمية تواجده يف املستشفى إما جللسة غسيل أو ملتابعة ما بعد الغسيل ملرضى الغسيل الربيتوني و من
منطلق ختفيف املشكالت االجتماعيه واالقتصاديه اليت قد تؤثر سلبا على اخلدمه العالجيه املقدمه وال سيما
ان طبيعه اغلب االمراض اليت تعاجل باملركز هي امراض مزمنه وهلا اثر سليب على املريض واسرته قام
املركز على ضوءة بعمل  70دراسة حالة مت منها دعم  35حالة ويبني الشكل توزيع احلاالت حسب نوع الدعم

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

املقدمة وبني منط املعيشة وحياة الطفل املصاب مبرض كلوي وخنص بالذكر الطفل املصاب بالفشل الكلوي

.

الصفحة  44من 64

الشكل  :42الدعم المقدم من الخدمات اإلجتماعية

شروط قبول دعم الحالة االجتماعية:

الدعم الشهري (وسائل إنتقال للمستشفى)

 oإحتياج احلالة للمتابعة الدورية يف املستشفى او العيادات مبعدل ال يقل عن  4زيارات شهرية
 oأن ال يزيد معدل الفرد الواحد إىل نسبة الدخل بعد خصم املستحقات األساسية (كاإلجيار) عن %7
 oربط الدعم املقدم من اخلدمات االجتماعية باملتطلبات الصحية للحالة اليت سيتم دعمها

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

 oإثبات الوضع الصحي للحالة

 oقبول مجيع أعضاء اللجنة دعم احلالة
الدعم املنقطع أو الدعم لوسائل مساعدة للعالج
 oإثبات الوضع الصحي للحالة
 oإثبات العسر املادي وإثبات إرتباطه بإختالل الوضع الصحي للحالة
 oأن ال يزيد قيمة الدعم املنقطع عن  500ريال سعودي
 oربط الدعم املقدم من اخلدمات االجتماعية باملتطلبات الصحية للحالة اليت سيتم دعمها
 oقبول مجيع أعضاء اللجنة دعم احلالة
قسائم شراء بندة
 oإثبات الوضع الصحي للحالة
 oأن ال يزيد معدل الفرد الواحد إىل نسبة الدخل بعد خصم املستحقات األساسية (كاإلجيار) عن %7

 oقبول مجيع أعضاء اللجنة دعم احلالة
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 oربط الدعم املقدم من اخلدمات االجتماعية باملتطلبات الصحية للحالة اليت سيتم دعمها

استراتيجية قبول المرضى تحت مظلة مركز كلى األطفال:

مرضى غير ذوي أهلية
العالج

مرضى ذوي أهلية العالج

تحت مظلة تأمين طبي

تحت مظلة تأمين طبي

نعم

نعم

ال

العياداتالثالثية
تحويل من اللجنة
تحول للقسم الخاص
الخارجية
دراسة الحالة الطبية

إصدار تقرير طبي

ال

إحالتي
الطبي
برنامج في
أقسام أخرى
المدير من
حاالت
الخاص
موافقة للقسم
تحول
PNCE-P
PNCE-I
التنويم
دراسة الحالة االجتماعية
اإلجتماعية

توصيات اللجنة عن إستحقاق
الدعم
نعم
ال
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قبول دعم الحالة تحت تصنيف
PNCE-S
الشكل  :43مخطط إستراتيجية دعم الحاالت

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

المرضى المنومين في جناح المركز تحت فريق
الكلى

الخدمات االجتماعية خالل جائحة كورونا :

نبذه خاصه عن عمل اللجنه اثناء فرته جائحه مرض كوفيد  : 19مما ال خيفى على اجلميع أن جائحه مرض

االجتماعيه واالقتصاديه وخصوصا ذوي الدخل احملدود والعمل اليومي لذلك حرصت اللجنه على تكثيف
جهودها خالل هذه الفرته بعمل جوالت على املرضى وتقييم اوضاعهم واحتياحاتهم وقد مت حصر عدد من
الفئات املتاثره وقدم هلا الدعم والذي مشل االرشاد االجتماعي والدعم النفسي

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

كوفيد  19وما ترتب عليها من اجراءات طالت العامل باسره قد أثرت على املرضى من مجيع اخللفيات

كما مت تقديم دعم طارئ لعدد  9مرضى بامجالي مبلغ  3700ريال و توزيع عدد من القسائم الشرائية
السواق بنده
ومازالت اللجنه تتابع عملها يف هذا االطار .

مؤشرات أداء خدمات الحالة االجتماعية:
مخرجات الدعم الشهري المستمر (وسيلة إنتقال للمستشف) :
إستمرار دعم  8حاالت عن طريق توفت أجور المواصالت مما نتج
عنه حضور جميع جلسات الغسيل المقرره لهؤالء المرض .

مخرجات دعم وسائل مساعدة للعالج :
الطت للمرض من خالل توفت بعض الوسائل
العيت
الدعم
ري
ي
الت تهدف إىل مساعدة المريض ليتمتع بحياة أفضل من
التعويضية ي
.
بكرس متحرك لتسهيل
حالة
دعم
ذلك
مثال
الوظيفية
الناحية
ي
حركة المريض داخل المتل وخارجة
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الشكل :44مؤشرات أداء خدمات الحالة اإلجتماعية

الخدمات االجتماعية لعام  2020عن عام : 2019

يوضح الشكل اجملاور ارتفاع مستوى حاالت الدعم
لعام  2020عن عام 2019

2020

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

2019

الشكل  :45مقارنة الخدمات اإلجتماعية من حيث حاالت الدعن عن آخر عامين

بينما يوضح الشكل اجملاور توزيع هذا
احلاالت حسب نوع الدعم مقارنة بالعام
حاالت الدعم المنقطع
2020

حاالت الدعم الشهري المستمر

 2019م

2019

الشكل  :46مقارنة حاالت الدعم عن آخر عامين حسب نوع الدعم

الصفحة  48من 64

البحث العلمي
يعترب علم أمراض الكلى لدى األطفال من العلوم املتخصصة والدقيقة واحلرجة يف التعامل معها من حيث

دائماً لتطوير هذا العلم بالطرق األكثر مصداقية ذات الرباهني العلمية العاملية حيث قدم املركز منشورات
ومشاركات حملية وعاملية يوضحها الشكل التالي أدناه.

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

التشخيص ومن حيث العالج ونظراً لندرة التعامل به يف العامل الشرق أوسطي ومن هذا املنطلق يسعى املركز

 :المركز والمجال العلمي 47الشكل

قاعدة بيانات المركز للبحث العلمي على منصة الردكاب (:)Redcap
تعترب قاعدة بيانات مركز متيز كلى األطفال من أهم
أدوات البحث العلمي املستخدمة يف إنتاج األحباث
العلمية حيث تعترب نواه املشاريع اليت تضم أهم وسائل
مشاريع البحث العلمي من حاالت البحث
واإلحصائيات العامة للبحث وميثل الشكل اجملاور
النماذج املكونة لقاعدة البيانات.
الصفحة  49من 64

الشكل  :48قوائم قاعدة بيانات المركز

محتويات قاعدة البحث :

• سجل يف قاعدة بيانات املركز عدد  2353حالة طبية لألمراض الكلوية لألطفال.

• تقارير عامة وخاصة حسب متغري ما أبرزها (تقارير خاصة بنتائج األمراض الوراثية واجلينات )
إستخدام قاعدة بيانات المركز :

• إصدار أوراق حبثية متميزة عن اإلصابة احلادة للكلى لألطفال املصابني بفايروس كورونا املستجد

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

• ملخص إحصائي عن كل املعلومات الطبية للحاالت املسجلة بالرسوم البيانية هلا.

خالل فرتة اجلائحة وتعد الورقة األوىل يف هذا اجملال يف املنطقة العربية .
• عمل مشاريع تصنيف ومتابعة لبعض األمراض النادرة مثل جمموعة األمراض اجلينية املسببة لألمراض
الكلوية.
• جمموعة األمراض اإلستقالبية املسببة حلصوات الكلى لألطفال.
• تفعيل بعض املشاريع اخلدمية من خالل الردكاب كحصر وتوفري مجيع األدوية اللزمة ملرضى الكلى
من األطفال وخصوصاً أمراض القصور الكلوي املزمن و إعتالل األنابيب .
• إصدار تقارير شهرية للمتابعة جبميع معلومات ومعدالت التنويم جبناح املركز والعناية املركزة ومجيع
اإلجراءات اجلراحية اخلاصة بهوالء املرضى مبا يتماشى مع متطلبات إستمرار اخلدمة املقدمة حسب
بنود العقد املربم مع بيوت اخلربة ومعهد اإلستشارات.

الصفحة  50من 64

: المشاركات العلمية
بلغت مشاركات املركز العلمية

2020 - مركز تميز كلى األطفال

 يوضح تفاصيلها172 إمجالي
م2020 الشكل أدناه منها عن عام
 مشاركات كمتحدث3 عدد
ومشاركة مبلصق مسردة تفاصيلها
: كالتالي أدناه
 المشاركات العلمية للمركز:49 الشكل

1. Detection and management of Acute Kidney Injury (Virtual). Third Pediatric and
Child Health- Jeddah – KSA- December 2020
2. How to write introduction in medical research (Virtual). ABC summer course. King
Abdulaziz University, July 2020
3. Ethics in medical research (Virtual) . ABC summer course. King Abdulaziz
University, July 2020
4. Rituximab Versus cyclophosphamide as first steroid - sparing agent in childhood
frequently relapsing and steroid - dependent nephrotic syndrome March 2020 AbuDhabi
AS virtual Poster.
5. Long term outcome of childhood bladder dysfunction.March 2020 AbuDhabi
AS virtual Poster.
6. Cinacalcet for severe secondary hyperparathyroidism in children with endstage kidney disease March 2020 AbuDhabi AS virtual Poster

: منشورات المركز العلمية

بلغت إمجالي منشورات املركز
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2020  منشور بلغت منها لعام220
 ورقة علمية منشورة ويوضح15 م
الشكل اجملاور التوزيع السنوي

30
25
20
15
10
5
0

التوزيع الشهري لمنشورات المركز:50 الشكل

. ملنشورات املركز العلمية عن مجيع األنواع من أوراق علمية و ملخصات و مراجعات وكتب

:2020 قائمة األحباث املنشورة خالل عام

2020 - مركز تميز كلى األطفال

1
2

AMERICAN JOURNAL OF
KIDNEY DISEASES

Genetics in Medicine

4

EPIDEMIOLOGY AND
INFECTION

5

Nephrology Dialysis
Transplantation

7
8
9
10

2.686
Impact Factor

3

6
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paediatric nephrology

7.217
Impact Factor

10.435
Impact Factor

Paediatric Emergency Care

SAUDI MEDICAL JOURNAL

2.152
Impact Factor

4.531
Impact Factor

Rituximab Versus cuclophosphamide as first
steroid - sparing agent in childhood frequently
relapsing and steroid - dependent nephrotic
syndrome
Maintenance Peritoneal Dialysis in Children With
Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease: A
Comparative Cohort Study of the International
Pediatric Peritoneal Dialysis Network Registry
Phentotype expansion of heterozygous FOXC1
pathogenic variants toward involvement of
congenital anomalies of the kidneys and urinary
tract (CAKUT)
Knowledge, attitudes and practices of healthcare
workers during the early COVID-19pandemic in a
main, academic tertiary care centre in Saudi
Arabia
Mutations in transcription factor CP2-like 1 may
cause a novel syndrome with distal renal
tubulopathy in humans

Impact Factor

Incidence and Outcome of Community-Acquired
Acute Kidney Injury in Pediatric Patients Seen at
an Emergency Department

1.195

cinacalcet use in pediatric chronic
kidney disease

1.17

Impact Factor

Saudi Journal of Biological
Sciences

Frontiers in Pediatrics

2.802
Impact Factor

2.634

Exome sequencing and metabolomic analysis of a
chronic kidney disease and hearing loss patient
family revealed RMND1 mutation induced
sphingolipid metabolism defects
Diversity of Phenotype and Genetic Etiology of 23
Cystinuria Saudi Patients: A Retrospective Study

Impact Factor

CHILDREN-BASEL

2.078
Impact Factor

Neurological Complications and Associated Risk
Factors in Children Affected with Chronic Kidney
Disease

2020 - مركز تميز كلى األطفال

11

MDPI Children

Impact Factor

12

BMC Nephrology (In Press)

13

Journal of infection and public

14

BMC Urology

15
16
17
18

2.078

Bilateral Pulmonary Embolism in a 12-Year-Old
Girl with Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome

2.308
Impact Factor

health In Press

In Press

Cureus

2.44

1.59

Childhood Urolithiasis: clinical experience from 2
tertiary centres in Saudi Arabia

Impact Factor

1.90

1.90
Impact Factor

Cureus

Clinical characters and outcome of hospitalized
children with SARS-COV-2

Impact Factor

Impact Factor

Cureus

Acute kidney injury in children with COVID19
Infection: Incidence--causes- characteristics and
outcome

1.90

Assessment of the Aetiologies and Outcomes of
Antenatal Hydronephrosis in Patients at King
Abdul-Aziz University Hospital
Acute Kidney Injury in Pediatric Patients Treated
with Vancomycin and Piperacillin-Tazobactam
Versus Vancomycin and Cefotaxime: A Singlecentre Study
Diagnostically Challenging Case of Renal Artery
Stenosis in a Pediatric Patient

Impact Factor

In press

****
Impact Factor

Cinacalcet
for
severe
secondary
hyperparathyroidism in children with end-stage
kidney disease(In press)
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 قائمة األوراق العلمية للمركز:51 الشكل

: قائمة األبحاث طور اإلعداد و النشر

2020 - مركز تميز كلى األطفال

Clinical Course, Risk factors, and Outcome of patients with COVID-19 patients :
Multicentric Study.

Epidemiology and outcome . acute kidney injury after cardiac surgery .
Use of

urinary Neutrophils gelatinase associated lipocalin and

Procalcitonin as marker of severity of infection in children with urinary tract
infection
Long term outcome of childhood bladder dysfunction.

Cinacalcet for severe secondary hyperparathyroidism in children with endstage kidney disease.
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: مؤشرات النشر العلمي للمركز

 مؤشرات النشر العلمي للمركز:52 الشكل

الجوائز التي حاز عليها المركز :

مركز تميز كلى األطفال 2020 -
الصفحة  55من 64

الشكل :53الجوائز العلمية التي حصل عليها المركز

النشاط األكاديمي للمركز :
حرصت وحدة كلى األطفال على املشاركة يف دعم وتدريب طالب الطب و أطباء برامج التدريب

. 1

اإلشرتاك يف تدريس مقرر طب األطفال لطالب الفرقة اخلامسة للطب البشري.

. 2

تدريس مقررات الكلى واملسالك البولية لطالب السنوات التحضريية بكلية الطب البشري.

. 3

التدريب اإلكلينيكي املكثف ألطباء برامج الزمالة السعودية يف طب األطفال مما يصقل

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

اإلكلينيكية من خالل :

معرفتهم ومهارتهم يف التعامل مع حاالت كلى األطفال.
. 4

برنامج زمالة كلى األطفال حيث يعد املركز املعتمد الوحيد يف املنطقة الغربية لتدريب

هؤالء األطباء .
الجديد في النشاط األكاديمي للمركز خالل : 2020

زيادة عدد املتدربني يف زمالة طب كلى األطفال إىل  4متدربني بواقع متدربني لكل سنه .

الصفحة  56من 64

جديد مركز تميز كلى األطفال : 2020
 -1إنشاء عيادة متخصصة لتشخيص وعالج األمراض املسببة للحصوات الكلوية لألطفال .

األطفال .
 -3تشغيل عدد  2أسرة جبناح التنويم حتت الرعاية التامة للمركز فيما يتعلق مبصفوفة التشغيل .
 -4رفع كفاءة اخلدمات الفندقية جبناح التنويم من خالل البدء التدرجيي برتقية بعض الغرف لتكون

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

 -2إتفاقية مع وحدة العناية املركزة لألطفال إلنشاء نواه لقسم العناية املركزة ملرضى الكلى من

نواه مستقبلية إلستقبال حاالت شركات التأمني والرعاية الصحية .
 -5التعاقد مع عدد  3ممرضة تابعني ملركز الشيخ عبداهلل خبش متخصصني يف تقديم الرعاية الصحية
ملرضى الكلى من األطفال وذلك بهدف رفع نسبة التشغيل جلناح التنويم.
 -6إضافة جهاز جديد للغسيل الكلوي الطارئ ليصل العدد إاىل جهازين للغسيل الطارئ التقليدي بقسم
التنويم وجهاز للغسيل الطارئ لوحدة العناية املركزة لألطفال وعناية مرضى القلب من األطفال
وحديثي الوالدة من خالل سعي املركز إىل تطوير خدمات الغسيل الطارئ املقدمة ملختلف وحدات
املستشفى املذكورة.
 -7إصدار أوراق حبثية متميزة عن اإلصابة احلادة للكلى لألطفال املصابني بفايروس كورونا املستجد
خالل فرتة اجلائحة وتعد الورقة األوىل يف هذا اجملال يف املنطقة العربية .
 -8تفعيل نظام الكود اخلاص مبرضى املركز ) (PNCEعلى نظام التشغيل ( )Phonexمما يتيح
تعريف املرضى يف مجيع أقسام املستشفى وخصوصاً قسم الطوارئ مما كان له عظيم األثر يف خفض
الصفحة  57من 64

نسب رفض احلاالت ومعدالت اإلنتظار هلذه الفئة من املرضى.

 -9مت توسيع نطاق التعاون الدولي بإضافة مركز  CentoGeneو مركز  Parkinsالعاملية إلجراء
حتاليل البعد الوراثي ألمراض كلى األطفال.
 -10زيادة عدد املتدربني يف زمالة طب كلى األطفال إىل  4متدربني بواقع متدربني لكل سنه

• البدء يف جتهيز البنية التحتية واملتطلبات األساسية إلنشاء وحدة زراعة كلى األطفال لتكون أول

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

خطط المركز المستقبلية لعام :2021

وحدة ختدم املنطقة الغربية وليكتمل بناء وحدة متطورة كاملة اخلدمات تضاهي مثيالتها يف مجيع
أحناء العامل املتقدم.
• إستمرار دعم وتطوير برنامج الغسيل الكلوي الطارئ من خالل توفري خدمة الغسيل الدموي املستمر
لألطفال حديثي الوالدة .
• اإلستمرار بدعم العيادات التخصصية من خالل دعم وتوفري القدرات التشخيصية والعالجية

الصفحة  58من 64

لقطات من بعض األحداث المهمة خالل العام

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

الصفحة  59من 64

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

الصفحة  60من 64

مركز تميز كلى األطفال 2020 -
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مايزال العطاء مستمر وما يزال اخلري ينبض بروح املسؤولية اليت يتحملها املركز جبميع طواقم عمله الطبية
واإلدارية ملواجهة أي حتديات تعوقه ألداء رسالتة

مركز تميز كلى األطفال 2020 -

ختاماً ,,,

كل طفل مصاب مبرض كلوي له احلق بالرعاية الصحية املثلى
بالوجه اللذي يرضي اهلل تعاىل ثم اجملتمع والوطن.
مرفق جدول األشكال املستخدمة يف التقرير

مدير عام مركز التميز للرعاية الصحية لكلى األطفال

أ.د مجيلة عبدالعزيز قاري
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