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العدالة

ستكون	الملكية	عادلة	بين	
مختلف	مكونات	المجتمع	بحيث	
تضمن	جودة	الرعاية	لآلخرين	
من	خالل	الدفاع	عن	كّل	من	
مصالحها	الخاصة	والمختلفة.

الجودة

سيكون	المستشفى	حاصالً	على	
شهادة	الجودة	المعتمدة	دوليًا	
وعلى	الموارد	التكنولوجية	

والبشرية	للتعامل	مع	أي	إجراٍء	
بأمان.

النزاهة

لن	يتم	قبول	العروض	التي	تجبر	
على	إعادة	استخدام	األدوات	أو	
الحصول	على	أدوات	ذات	جودة	
مشكوك	فيها	بسبب	عدم	توفّرها.

الكفاءة

سيكون	المستشفى	جاهًزا	للعمل	
بشكل	فعال	24	ساعة	في	اليوم.

الخبرة

سيكون	أطباء	وجراحو	الطوارئ	
أخصائيين	ذوي	خبرة.

12345

األولويات	العشر	للمستشفى
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االلتزام

سيكون	لدى	اإلدارة	الطبية	
مهنيون	يتمتعون	بخبرة	كبيرة	
في	التخصصات	العملية،	مثل	
أطباء	التخدير	والجراحين	
وأخصائيي	العناية	المركزة.	
وسيكون	الطبيب	ملتزماً	تماًما	

في	عمله.

األمان

سيكون	"المستشفى	النهاري"	
قريبًا	قدر	اإلمكان	من	وحدات	
العناية	المركزة،	وسيحظى	
بإضاءة	طبيعية	وغرف	

للعمليات.

التناسق

سيتقبّل	المالكون	والمديرون	أن	
بعض	الخدمات	ضرورية	حتى	

لو	لم	تكن	مربحة.

الحماس

سيخضع	المستشفى	لنظام	يقبله	
الجميع.	وسيعمل	التدريس	

والبحث	على	الحفاظ	على	هذا	
الحماس.

الشفافية

سيحرص	المساهمون	وموظفو	
اإلدارة	على	إبقاء	المستشفى	
حرا	ومستقال	وشفافا،	ويمكنه	
نشر	النتائج	الطبية	واإلحصاءات	
السنوية.	وسيضمن	التميّز	
واإلدارة	الجيدة	استمراريته.

678910

الدكتور خوان أباركا كامبال
 الرئيس الشرفي لمجموعة 

HM Hospitales
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عصر	جديد	في	الرعاية	الصحية

كتابة	هذه	السطور	الموجزة	وأنا	مقتنع	بأننا	نعيش	مرحلة		أبدأ		
حاسمة	من	تاريخنا	الجماعي،	والذي	يمر	على	المستوى	
الصحي	المحض	من	خالل	افتراض	أن	وباء	كوفيد-19 
جميعًا	 علينا	 سيتعين	 وأنه	 المرضي،	 تراثنا	 من	 جزء	 بالفعل	 هو	
مع	 التعايش	 في	 المتمثّل	 الجديد	 العالمي	 التحدي	 هذا	 مع	 التكيف	

الفيروس	بشكل	دائم.	
الصحة	 لنظام	 القاضية	 الضربة	 الوباء	 لقد	وجهت	عواقب	

تدهور	 في	 تسبب	 مما	 بالفعل،	 المتدهور	 العامة	
من	 والمزيد	 االنتظار	 قوائم	 وزيادة	 الرعاية	

تغيير	 إلى	 ذلك	 وأدى	 التمويل،	 نقص	
الطريقة	التي	ينظر	بها	المواطنون	إلى	
الوضع	 هذا	 الوطني.	 الصحة	 نظام	
وقد	 أحد،	 أي	 مصلحة	 في	 ليس	
في	 واضحة	 زيادة	 إلى	 أفضى	
نشاط	الرعاية	الصحية	الخاصة	
أدى	 مما	 المجاالت،	 جميع	 في	
إلى	 المناسبات	 من	 العديد	 في	
نمو	الرعاية	الصحية	بنسٍب	تبلغ	

الرقمين.	
الحظنا	 النحو،	 هذا	 على	

 HM Hospitales مجموعة	 في	
 2021 عام	 طوال	 	Hospitales

يفوضون	 الذين	 المرضى	 عدد	 ارتفاع	
وصحة	 بصحتهم	 العناية	 مهمة	 إلينا	

ألنه	 الفخر،	 إلى	 يدعو	 أمر	 وهذا	 عائالتهم.	
يكشف	عن	االعتراف	بجودة	مهنيينا،	وتكنولوجيتنا،	

تفرض	 كبيرة	 مسؤولية	 على	 أيضا	 ينطوي	 ذلك	 لكن	 وإدارتنا...،	
إجراء	تغييراٍت	وعملية	تكيٍّف	للتمكن	من	تلبية	متطلبات	هذه	الشريحة	

الهامة	التي	تزور	مراكزنا	يوًما	بعد	يوم.
التي	 التاريخية	 اللحظة	 هذه	 عن	 الحديث	 إطار	 في	 ودائما	
لتحقيق	صحة	 السعي	 في	 نوعيةً	 نقلةً	 فإننا	نشهد	 إليها	سابقا،	 أشرنا	
أفضل	لألشخاص،	وإذا	جلبت	لنا	التكنولوجيا	الصحية	في	أوائل	هذا	
القرن	ثورة	حقيقية	في	مجال	التشخيص،	ومعاملة	ومعالجة	المرضى	

الصحية.	 البيانات	 صحوة	 حاليًا	 الجائحة	 عززت	 فقد	 وأمراضهم،	
دائما	 يكون	 أن	 يجب	 المعلومات	 هذه	 جمع	 أن	 بما	 أخرى،	 بعبارة	
في	ملكية	المريض،	فإن	تحليلها	المكثف	والمدّعم	بالذكاء	الصناعي	
سيمثل	العنصر	األساسي	للطب	الدقيق	الحقيقي	المتفرد	والُمخّصص.
نعيشه	 الذي	 الجديد	 العصر	 لهذا	 الفورية	 النتيجة	 دفعت	 لقد	
مجموعتنا	إلى	الرغبة	في	تلبية	متطلبات	جديدة	لمرضانا	سواء	من	
حقائق	 وجود	 على	 ذلك	 وينطوي	 التعقيد،	 درجة	 أو	 الحجم	 ناحية	
جديدة	تمثل	تغييًرا	جذريًّا	في	نموذج	األعمال	والعالقات	

مع	المرضى.
لهذا	السبب	أردنا	إعداد	هذه	االستجابة	
إلى	 البداية	 من	 يرافقنا	 شريٍك	 بمساعدة	
الجدد،	 المهنيين	 تدريب	 في	 النهاية	
تلبية	 في	 جهة	 من	 يساعدونا	 والذين	
الطلب	الحالي	والهيكلي	على	أطباء،	
جدد...	 وباحثين	 وممرضين،	
مجاالت	 أخرى	 جهة	 من	 وينتجون	
بالبيانات	 مرتبطة	 جديدة	 عمٍل	
والذكاء	 والتكنولوجيا	 الصحية	
وهي	 أساسي،	 بشكل	 الصناعي	
في	 الصحية	 المهن	 ستمثل	 مجاالت	

المستقبل.
عام	 شراكة	 وقّعنا	 الطريقة،	 بهذه	
 "Camilo José Cela"	جامعة	مع	2021
رؤية	 وأرفعها	 الجامعات	 أعرق	 من	 تُعّد	 التي	
للتدريب	 رائٍد	 بمشروعٍ	 ستربطنا	 والتي	 وحيوية،	
للمرة	 المستشفى	 سيضع	 والذي	 الصحة،	 علوم	 مجال	 في	
سيجعلنا	 شك،	 دون	 من	 للتدريب.	 وهيكلي	 أساسي	 كمحوٍر	 األولى	
هذا	االتحاد	بشكٍل	أكبر	شركة	ملتزمة	بتلبية	احتياجات	المرضى	من	
التدريس	 في	 والمتمثلة	 تشّكل	هيكل	شركتنا،	 أساسية	 خالل	محاور	
والبحث	واجتذاب	المواهب،	وهي	عوامل	تساعدنا	على	تقديم	أفضل	
رعاية	صحية	ممكنة	لمرضانا.	إن	التدريب	المثالي	والحديث	المقترن	
برهاننا	على	منح	األولوية	للعامل	البشري	وتحفيز	تطوير	الموهبة	
داخل	مجال	الطب	والرعاية	واإلدارة	يؤثر	بشكٍل	مباشٍر	على	تطوير	

إذا	جلبت	لنا	التكنولوجيا	الصحية	في	أوائل	هذا	
القرن	ثورة	حقيقية	في	مجال	التشخيص	ومعاملة	
ومعالجة	المرضى	وأمراضهم،	فقد	عززت	
الجائحة	حاليًا	صحوة	البيانات	الصحية.

رسالة	
الرئيس
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يُحّسن	 والذي	 	،HM Hospitales مجموعة	 في	 العاملين	 المهنيين	
جودة	عملهم	وإنتاجيتهم	وبالتالي	على	رضا	المريض.

في	هذا	الصدد،	حققت	مجموعة	HM Hospitales	من	خالل	
يجعلها	 التابعة	لمجموعة	HM Hospitales	إنجازاً	 البحث	 مؤسسة	
مرتبطةُ	بالتاريخ	الصحي	اإلسباني.	كما	شاركتنا	المجموعة	الصيدلية	
الكتالونية	HIPRA	في	جزٍء	كبيٍر	من	أهم	اختباراتها	السريرية	لتطوير	
أول	لقاح	أوروبي	ضد	فيروس	SARS-CoV2،	والذي	ُصّمم	اعتماًدا	
البروتين	المؤتلف	لتحسين	مستوى	سالمته	وتحفيز	 على	تكنولوجيا	

استجابٍة	مناعيٍة	قويٍة	تعمل	على	تحييد	مرض	كوفيد-19. 
وأكثر	ما	يميّز	هذا	اللقاح	الذي	سيكون	في	اإلمكان	توزيعه	إذا	
سار	كل	شيء	على	ما	يرام	في	الفصل	الثالث	من	عام	2022،	هو	أنه	
سيُحفظ	في	درجة	حرارة	تتراوح	بين	2	و	8	درجة	مئوية،	مما	يُسّهل	
تخزينه	وتوزيعه.	أن	نكون	جزًءا	نشيًطا	من	هذا	االختبار	يُعّد	تنويًها	
حاسًما	بمؤسسة	البحث	التابعة	لمجموعة	HM Hospitales،	والتي	
تترسخ	عاًما	بعد	عاٍم	كفاعٍل	أساسي	يتطلع	إلى	أن	يكون	مرجعًا	في	
مجال	الرعاية	الصحية	الخاصة	في	إسبانيا	في	إطار	البحث	االنتقالي.	
يتجسد	 الذي	 الُمكثف	 جّد	 العلمي	 نشاطها	 ذلك	هو	 دليل	على	 وخير	
مخصصة	 منها	 	%80 نشيط،	 سريري	 اختبار	 	300 من	 أكثر	 في	
لعلم	األورام،	والتي	تشمل	أكثر	من	ألف	مريض.	بفضل	هذا	النشاط	
الكبير،	شهد	عام	2021	الوصول	إلى	رقم	قياسي	بلغ	319	منشور	

علمي	عالي	التأثير.
مميزة	 عالمة	 أصبح	 	2021 عام	 أن	 إلى	 نشير	 الختام،	 في	
في	تاريخ	مجموعة	HM Hospitales	نتيجة	الحصول	على	النسخة	
األولى	من	الجائزة	الدولية	للعلوم	الطبية	للدكتور	خوان	أباركا	التي	
تحمل	اسم	"Abarca Prize"،	والتي	فاز	بها	البروفسور	جون	لورون	
الجديدة	من	 الفئة	 تعتبر	هذه	 العدوى.	 للغز	 اكتشافه	 كازانوفا	بفضل	

الجوائز	مشروعا	تفخر	به	أسرة	أباركا	وسيدون	بشكٍل	كبير،	ألن	ذلك	
ينطوي	على	تنويٍه	ليس	فقط	بشخص	الدكتور	خوان	أباركا	كامبال	
مؤسس	مجموعة	HM Hospitales	رفقة	الدكتورة	كارمن	سيدون	
تامارغو،	وإنما	أيضا	بقيمهما	التي	صاغت	ونشرت	فكرة	جّد	محددة	
عن	الطب،	والتي	نحاول	نحن	الذين	نشّكل	جزًءا	من	أسرة	مجموعة	
HM Hospitales	استنساخها	من	خالل	العمل	والتواضع	والفخر.	
باكتشافات	 االعتراف	 إلى	 تسعى	 للعالم	 إنسانيٍة	 برؤية	 األمر	 يتعلق	
الباحث	التي	كان	لها	تأثير	كبير	على	صحة	األشخاص	والمجتمعات.	
عالوة	على	ذلك،	تشّرفت	النسخة	األولى	من	هذه	الجائزة	بحضور	
جاللة	الملك	فيليبي	السادس	لتسليم	الجائزة	التي	تبلغ	قيمتها	100.000 
يورو،	والتي	شّكلت	دفعة	نهائية	لهذه	الجائزة	السنوية	التي	ترسخت	

بصفتها	مرجعًا	دوليا	لعلوم	الطب	الحيوي.

الدكتور خوان أباركا سيدون
HM Hospitales رئيس مجموعة
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حلول	في	خضم	العاصفة	غير	المتوقعة

أواخر	عام	2021،	كان	كل	شيء	يشير	إلى	أن	السيولة	في	
اإلسباني،	 االقتصاد	 إنعاش	 على	 توشك	 األوروبية	
وسوف	نستمتع	بموسٍم	من	النمو	االقتصادي	سيخفف	من	
الوضع	المتأزم	لسوق	الشغل.	وهذا	يفضي	إلى	مرحلة	انتعاٍش	ستُعيد	
والطمأنينة،	 والهدوء	 الرخاء	 من	 مرحلةً	 لنا	 وستجلب	 االستقرار	
التنافسية	والثقة	واالستقرار	على	االقتصاد	 مما	سيضفي	مزيًدا	من	

االسباني	المتدهور.
لكن	تبيّن	مرة	أخرى	أن	التوقعات	قد	ال	تتحقق،	وأنها	قد	تتغير	
بشكٍل	مذهٍل	وتُفضي	إلى	عاصفٍة	غير	منتظرة.	في	الواقع،	وجدنا	

أنفسنا	غارقين	في	ارتفاعٍ	خارج	عن	السيطرة	في	األسعار،	
الناتج	عن	أزماٍت	في	الطاقة	والغذاء	وحروٍب	لم	تكن	

الناس.	بختصار،	هناك	حالة	 أغلب	 في	حسبان	
يؤدي	 أن	 يمكن	 لذلك،	 االستقرار.	 عدم	 من	
المتقلب	إلى	الخداع	عندما	 بنا	هذا	الوضع	
الذي	 العام	 يعتبر	 	2021 عام	 أن	 نؤكد	
 HM Hospitales	مجموعة	فيه	سجلت
أكبر	رقٍم	تاريخيٍ	في	حجم	الفواتير	التي	
574	مليون	يورو،	وهو	ما	يمثل	 بلغت	

نسبة	نمو	بلغت	%23. 
النمو	 هذا	 تفسر	 التي	 العوامل	 إن	
الطلب	 الجميع؛	 يتصورها	 أن	 يمكن	
والتضخم	 الصحية،	 الخدمات	 على	 المتزايد	

القطاع	 في	 للمرضى	 المتزايدة	 والثقة	 العام،	
تعاقدات	 ارتفاع	 يؤكدها	 التي	 الخاص،	 الصحي	

التأمين	الصحي	بأسعاٍر	تزيد	يوًما	بعد	يوم	بسبب	تدهور	
الرعاية	الصحية	العامة،	باإلضافة	إلى	غياب	لوائح	االنتظار.	لكن	
النفقات	 بارتفاع	 أيًضا	 يقترن	 النمو	 فهذا	 أنفسنا،	 نخدع	 أن	 يجب	 ال	
السياق	 متطلبات	 وتلبي	 تنافسيتنا	 تضمن	 جديدةٍ	 احتياجاٍت	 وظهور	
وإدماج	 للمنشآت،	 وتوسيع	 جدد،	 موظفون	 والمستقبلي؛	 الحالي	
التكنولوجيا	الرائدة،	والتخصصات	الجديدة...	وكل	ذلك	ينضاف	إلى	

النمو	التنظيمي	الخاص	والمنظم	للمجموعة.	
إن	أخذ	جميع	هذه	العوامل	بعين	االعتبار	يُعد	ضروريا	لتفادي	
تخلف	رعايتنا	الصحية	عن	االستجابة	الحتياجات	المرضى،	وبهذه	
الطريقة	يمكن	االستمرار	في	تقديم	الخدمات	الصحية	بأقصى	جودة.	
باإلضافة	إلى	ذلك،	تطلب	األمر	احتواء	العدد	اإلجمالي	للمستخدمين	
الجدد	اآلتين	من	قطاع	الرعاية	الصحية	العامة،	لكن	األهم	من	ذلك،	
هو	األداء	الجيد	لمهنيينا	الصحيين،	مما	يجعلنا	طرفًا	أساسيًا	في	قطاع	

الرعاية	الصحية	الخاصة.
خالل	هذه	المرحلة،	حّددنا	مجموعة	متنوعة	من	التحديات	التي	
نرغب	في	مواجهتها	مثل	تحسين	وصول	المرضى	للرعاية	
التكنولوجيات	 وتبني	 األنظمة،	 وإدماج	 الصحية،	
الوضع	 هذا	 إزاء	 باإلنترنت.	 المتصلة	 الصحية	
	،HM Hospitales مجموعة	 تعيشه	 الذي	
عرضنا	 تحسين	 على	 بقوةٍ	 الرهان	 قررنا	
من	الخدمات،	وخّططنا	في	مدريد	للعامين	
المقبلين	تشغيل	ثالث	مستشفياٍت	جامعيٍة	
و	 	Tres Cantos و	 	Rivas( جديدة	
Madrid Río(،	والتي	ستتيح	االقتراب	
وأسرهم،	 مرضانا	 من	 أكبر	 بشكٍل	
كونها	 في	 تتمثل	 فريدةٍ	 بميزةٍ	 وتتميز	
شيء	 على	 ذلك	 دل	 وإذا	 تماًما.	 رقميةً	
للمجموعة	 الواضح	 الرهان	 على	 يدل	 فإنما	
على	اإلمكانات	الجديدة	التي	يمنحها	لنا	العصر	
استراتيجيتنا	 تُركز	 المنوال،	 نفس	 على	 الرقمي.	
في	مدريد	على	توسيع	نطاق	شبكتنا	للرعاية	عبر	إنشاء	
مستشفياٍت	متعددة	التخصصات	ومراكز	جديدة	متخصصٍة	في	طب	

العيون	وطب	األسنان.
ويضمن	لنا	دخولنا	الطموح	لمنطقة	األندلس	من	خالل	أربعة	
مراكز	تاريخية	في	إقليم	مالقة	التمكن	من	تقديم	عرٍض	صحي	متكامل.	
وسواء	في	ليون	أو	غاليسيا،	تؤيد	أرقامنا	وضعيتنا	الرائدة	في	

رسالة	المدير	
التنفيذي

يعتبر	عام	2021	العام	
 HM	مجموعة	فيه	سجلت	الذي
Hospitales	أكبر	رقٍم	تاريخيٍ	
في	حجم	الفواتير	التي	بلغت	574 

مليون	يورو
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ِكال	اإلقليمين	على	صعيد	الرعاية	الصحية	وعلى	الصعيد	االقتصادي،	
والتي	تتعزز	من	خالل	اهتمامنا	بالشبكة	المتكاملة.	

الصحية	 المنظومة	 في	 تغلغلنا	 نوّطد	 نزال	 ال	 كتالونيا،	 في	
الثاني	من	إصالح	مستشفى	 الثانية	في	إسبانيا،	عبر	الجزء	 الكبرى	
باإلضافة	 هناك،	 األساسي	 مركزنا	 يعُد	 الذي	 	HM Nou Delfos
إلى	إصالح	باقي	المراكز	وزيادة	تخصصاتها	وإنشاء	أماكن	جديدة	
والذي	 	،HM Dental Center مثل	 برشلونة	 في	 الصحية	 للرعاية	

يُجّسد	التزامنا	بالنمو	والرهان	االستراتيجي.
مجموعة	 لحصيلة	 الشامل	 للتحليل	 جديد	 من	 االنتقال	 وعند	
HM Hospitales،	فإن	الظروف	تجبرنا	على	الحذر،	لكن	ينبغي	أن	
نكون	أيضا	منتبهين	للفرص	التي	تقدمها	لنا	البيئة	التنافسية	الجديدة	
لترّكز	القطاع	الصحي.	من	جهة	أخرى،	سيستند	هذا	النمو	دائًما	إلى	
والذي	 والتوازن،	 واالستدامة	 المديونية	 من	 ومعقوٍل	 دقيٍق	 مستوى	
سيمّكن	من	توسيع	وتعزيز	شبكتنا	للرعاية.	نحن	نعتقد	أن	ذلك	يمر	
بالضرورة	عبر	تقييم	الصحة،	ويجب	أن	نكون	قادرين	على	أن	ننقل	
في	سلسلة	القيمة	ليس	فقط	التضخم	المحض،	ولكن	أيضا	المكاسب	
اإلضافية	التي	تتيح	لنا	تقديم	مكافأةٍ	أفضل	لمهنيينا	المتخصصين	أكثر	

فأكثر،	والذين	يتناقص	عددهم	يوًما	بعد	يوم.	
وسعيًا	إلى	توسيع	وإغالق	حلقة	مثمرة	في	العرض	الصحي،	
فإننا	نواصل	التقدم	في	التعاون	االستراتيجي	مع	شركائنا	في	دار	إقامة	
الرعاية	 من	 مستمر	 نموذج	 لتقديم	 	Valdeluz Mayores المسنين	
في	جميع	مراحل	الحياة،	والذي	يتضمن	كل	ما	تعلمناه	من	حاالت	
المراكز	 هذه	 من	 والكثير	 الوباء.	 يسببها	 التي	 الصحية	 الطوارئ	
الجديدة	يتم	إنشاؤها	بجوار	مستشفياتنا	الجديدة،	مما	يُشّكل	مرّكبات	
طبية	واجتماعية	وصحية	ترسم	خريطة	نموذج	جديد	ومتكامل	من	

الرعاية	في	القطاع	الصحي	الخاص.

الدكتور ألخاندرو أباركا سيدون
 HM المدير التنفيذي لمجموعة

Hospitales
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الواقع	الصحي	الجديد	
الذي	نبنيه	حاليا

بعد	عام،	تتراجع	األفكار	المسبقة	في	المجتمع	اإلسباني	عام	
التي	تسخر	من	جودة	الرعاية	الصحية	الخاصة.	وظهرت	
لحد	اآلن	الكثير	من	اإلصدارات	التي	تُظِهر	فيها	مؤسسة	
IDIS	في	"استطالع	المشاعر"	الذي	تشرف	عليه	زيادات	كبيرة	بلغ	
الخدمات	 عن	 جدا	 الراضين	 أو	 الراضين	 من	 	%83 نسبة	 آخرها	
بيئٍة	 في	 نعيش	 أننا	 مؤشٍر	على	 أفضل	 هذا	 ويُعد	 للصحة.	 الخاصة	
مجموعة	 فيها	 تُصّمم	 والتي	 الخاصة،	 الصحية	 الرعاية	 من	 جديدةٍ	
إدراج	 خالل	 من	 المستقبلية	 الصحية	 الرعاية	 	HM Hospitales
العاصفة	 عن	 الناتج	 بالشك	 مشحونٍة	 مرحلة	 في	 وتدابير	 حلوٍل	
الظرفية	غير	متوقعة.	لقد	فّضلنا	التكيّف	معها	وتحقيق	النمو	وتطوير	
بصفتنا	 فلسفتنا	 إنها	 العاصفة.	 هذه	 مرور	 انتظار	 عوض	 قدراتنا،	

شركة	ومسؤوليتنا	نحو	المجتمع.
أفضل	 في	وضع	 الوباء	 من	 سنخرج	 بأننا	 القناعة	 تزال	 وال	
هذه	 بأن	 مستمرا	 يقيننا	 يزال	 ال	 كما	 عاٍم،	 مرور	 بعد	 مستمرة	
نموذج	 في	 هيكليٍة	 تغيّراٍت	 عن	 أيًضا	 أسفرت	 المشؤومة	 المرحلة	

 HM	مجموعة	في	له	استجبنا	أمر	وهو	الصحية،	الرعاية
في	 تحّول	 إحداث	 على	 الرهان	 عبر	 	Hospitales
مؤسستنا	بشكٍل	ملموٍس	سواء	من	ناحية	الشركة	

أو	ناحية	الرعاية.
بإضفاء	 مميزة	 العملية	 هذه	 تزال	 وال	
المادية	 الحواجز	 على	 مجازيا	 المرونة	
للمستشفى	أو	المستشفى	متعدد	التخصصات،	
طريق	 عن	 صحية	 رعاية	 أفضل	 لتقريب	
مع	 مرضانا،	 من	 الجديدة	 التكنولوجيات	
والثقة	 والسرعة	 الحساسية	 نفس	 على	 الحفاظ	
ذلك،	 مع	 بالموازاة	 دائما.	 أداءنا	 طبعت	 التي	

الرعاية	 في	 الجودة	 هذه	 تلبية	 استمرار	 نضمن	
 HM	لمجموعة	يلجؤون	الذين	المستخدمين	الحتياجات

Hospitales	والذين	يبحثون	عن	رعاية	فردية	دقيقة	وإنسانية.
في	 عميقًا	 تأثيًرا	 الوباء	 عواقب	 وسببت	 عنيد،	 الواقع	 لكن	
إلى	 أدى	 مما	 المستويات،	 جميع	 على	 العامة	 الصحية	 الرعاية	
يُشّكل	 الخاصة.	 الصحية	 الرعاية	 قطاع	 في	 للمرضى	 أكبر	 تركيٍز	

بنفس	 الفعّال	 االحتواء	 النطاق	ألن	 واسع	 تنظيميًا	 تحديًا	 الواقع	 هذا	
معايير	الجودة	العالية	التي	تميّز	مجموعة	HM Hospitales	الرتفاعٍ	
الرعاية،	فرض	إجراء	تغييراٍت	داخليٍة	جّد	 كبيٍر	في	الضغط	على	
عميقة،	وزيادة	في	قدراتنا،	وبذل	جهٍد	في	التعاقد،	وتكييف	منشآٍت	

وتكنولوجياٍت	مهمة.
الذين	 المرضى	 كل	 الواضح	 النمو	 هذا	 ترسيخ	 في	 وساهم	
قرروا	أثناء	الوباء	تأجيل	زيارتهم	للطبيب،	واآلن	يتدفقون	باستمراٍر	
على	مراكزنا	الصحية،	ونحن	نحرص	في	المجموعة	على	توجيههم	
بهدف	العودة	إلى	تلبية	هذه	المتطلبات	الصحية	التي	تراكمت	بشكل	

واضح	بسبب	التأّخر	في	تلبيتها.	
في	هذه	المرحلة،	يتعين	علينا	العودة	إلى	المطالبة	بشخصية	
المهني	الصحي	بجميع	أبعادها،	وهو	أمر	أشاد	به	المجتمع	كشخصيٍة	
محترمٍة	تقدم	الدعم	في	موقٍف	صعب.		واآلن،	عادت	هذه	الشخصية	
التي	تتجسد	في	الطبيب	لتكون	ذات	أهميٍة	كبيرة،	ولكي	تستمر	في	
وعلى	 ذلك،	 أجل	 من	 للمريض.	 بالنسبة	 موثوٍق	 كمرجعٍ	 دورها	
 HM مجموعة	 في	 نستمر	 األنشطة،	 زيادة	 من	 الرغم	
Hospitales	في	غرس	وتعزيز	هذا	الرابط	الوثيق	
يجعل	 والذي	 والمريض،	 الصحي	 المهني	 بين	

المريض	في	قلب	جميع	األنشطة	الطبية.
العميقة	 التحويل	 عملية	 تتويج	 تم	 وقد	
البيانات	 لتجميع	 جديدةٍ	 أنظمٍة	 بإدماج	 هذه	
تحليالت	 إجراء	 وبعد	 للمريض،	 الصحية	
مكثفة	يشارك	فيها	الذكاء	الصناعي	وهندسة	
لالحتياجات	 فعالة	 حلول	 تُقّدم	 البيانات،	
خطوة	 إنها	 المرضى.	 يطلبها	 التي	 الصحية	
لتقوية	 الضروريين	 والتفاعل	 للتواصل	 إلزامية	
لكل	 الطلب	 حسب	 المخصص	 الرعاية	 نموذج	

مريض.
هذه	 مع	 تتكيف	 جديدة	 خدمات	 تظهر	 النحو،	 هذا	 على	
الرعاية	الصحية	الجديدة	وتتميز	بتسهيل	الخدمات	المتناسبة	بالفعل	
مع	متطلبات	المريض،	والتي	عملنا	خالل	عامي	2021	و	2022 
على	تطويرها	بفعالية:	يعتبر	الفحصان	HM	أو	HM+	مثاالن	جيدان	

خطاب	نائب	
الرئيس

ال	تزال	القناعة	بأننا	سنخرج	
من	الوباء	في	وضعٍ	أفضل	
مستمرة	بعد	مرور	عام
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بدأنا	 والتي	 للفرد،	 الصحية	 االحتياجات	 نحوها	 تسير	 التي	 للوجهة	
تقديم	 في	 الخدمتان	 ِكال	 وتتمثل	 بالمجموعة.	 إدراجها	 في	 بالفعل	
إمكاناٍت	متعددةٍ	إلجراء	تقييٍم	صحيٍ	كامٍل	أو	الذهاب	للمستشفى	دون	
قريٍب	 دعٍم	 على	 الحصول	 مع	 انتظار	 ودون	 إجراءاٍت	 بأي	 القيام	
مع	 بالفعل	 تتكيف	 لكي	 الشركة	 تبذله	 بجهد	 األمر	 يتعلق	 وفعّال.	

احتياجات	المريض.
بنفس	الطريقة،	وسعياً	فقط	إلى	أن	ينجح	التشخيص	في	تقديم	
معلوماٍت	حقيقيٍة	ومكثفٍة	تساعد	بطريقٍة	تنبئيٍة	على	تلبية	احتياجات	
أن	 على	 	HM Hospitales مجموعة	 في	 نراهن	 فإننا	 المرضى،	
نصبح	المرجع	اإلسباني	في	مجال	التشخيص	الجزيئي	لتقديم	أفضل	
المجتمع	 من	 متزايد	 طلب	 هناك	 ريادة.	 وأكثرها	 التشخيص	 مناهج	
المرض	 يفّسر	 فردية	 أكثر	 طّبٍ	 على	 المجتمع	 من	 وأيضا	 الطبي	
انطالقًا	من	قاعدته	الجزيئية،	والذي	يسمح	أيًضا	بالتوجيه	عند	اتخاذ	

قراٍر	يتعلق	بالخيارات	العالجية.
ال	يزال	جوهرنا	غير	قابل	للتغيير،	لكن	الوقت	حان	للمساهمة	
بشكل	حاسم	في	المبادرات	التي	تساعدنا	على	تقديم	عرٍض	صحّي	
يضع	المريض	حقًا	في	قلب	النهج	الصحي،	والتي	تتكيف	في	نفس	
الوقت	مع	االحتياجات	الظرفية	للواقع	الصحي	واالجتماعي	الجديد.	
لبناء	 	HM Hospitales مجموعة	 تتّبعها	 التي	 الطريقة	 هي	 هذه	

الحاضر	وإرساء	األسس	للمستقبل	المثير	الذي	نواجهه.

الدكتورة إلينا أباركا سيدون
HM Hospitales نائبة رئيس مجموعة
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الرسالة	والرؤية	والقيم

المهمة
تقديم	خدمات	صحية	بهدف	الحفاظ	على	صحة	
ورفاهية	مرضانا	وعائالتهم،	من	خالل	عرٍض	
كامٍل	للرعاية	الصحية	وجودة	خدمٍة	ممتازة،	مع	
االلتزام	بإضفاء	قيمٍة	مضافٍة	على	عمالئنا	
ومساهمينا	وموظفينا	والمجتمع	ككل.

المهمة

الرؤية
أن	نكون	المجموعة	الطبية	

المرجعية	على	المستوى	الوطني	
للرعاية	الصحية	والتدريس	
واألبحاث	التي	تركز	على	

األشخاص.

الرؤية

القيم
• النزاهة	سواء	تعلق	األمر	بتقديم	الرعاية	من	قِبل	المهنيين	الصحيين	أو	

بإدارة	الموارد.	يجب	تقديم	تصورات	عن	الصدق	والشفافية	في	جميع	العمليات.

• التزام	الفرق	البشرية	بمسؤوليتها	المهنية	مما	يؤثر	على	جودة	الرعاية	وصورة	المراكز	
المختلفة	التي	تبني	سمعتها.

• االبتكار المستمر	في	عمليات	التشخيص	والعالج	الستحداث	أفضل	مؤشرات	الكفاءة	في	قطاع	
الصحة،	بما	في	ذلك	التدريس	والبحث.

• الريادة في	النهج	العالجي	لبعض	األمراض،	مع	التعاون	المتميز	مع	مراكز	مرجعية	دولية	
وتطوير	منشآٍت	نموذجيٍة	لعالج	أمراض	السرطان	والقلب	واألعصاب.

• المشاعر اإلنسانية إلدارة	متطلبات	مرضانا	وعائالتهم	وأقاربهم	من	خالل	تلبية	
احتياجاتهم	الجسدية	والروحية	وعبر	عمليات	االستماع	النشيطة	التي	تسمح	لنا	

بالحفاظ	على	االمتياز	في	سياستنا	الطبية	التي	تركز	على	المريض	مع	
مرور	الزمن.

القيم

تستند	استراتيجيتنا	الشاملة	إلى	االلتزام	بتنفيذ	إدارة	فعالة	وناجعة	موجهة	نحو	
سالمة	ورضا	مرضانا	وعائالتهم	والعاملين	والمتعاونين	والمساهمين.	لهذا	
السبب،	نحدد	مهمتنا	ورؤيتنا	وقيمنا	على	أنها	إدارة	خدمات	الرعاية	الصحية	
والتدريس	والبحث،	والتي	تساهم	في	الحفاظ	على	صحة	السكان	وتحسينها.
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الرئيس
الدكتور خوان أباركا سيدون

السكرتيرة العامة
الدكتورة إلينا أباركا سيدون

المدير التنفيذي
الدكتور ألخاندرو أباركا سيدون

ABACID التشخيص-مختبرات
ك.	ألميرال

القسم القضائي
أ.	إيروريتا

األشخاص والمواهب
أ.	غارسيا

إدارة إقليم األندلس
ت.	سيرا

INTERNATIONAL HM
كوستا	ديل	سول

خدمة العمالء
إ.	هيفيا

التسويق/االتصال
ر.	سانز

مشاريع جديدة
×.	ريغيرا

البحث والتطوير
الدكتور	ج.م.	كاستيانو

اإلدارة
ر.	إكسبوزيتو

الحسابات
ج.م.	بيريز

التدريب والتدريس
الدكتور	ج.بيالييز

المراقبة
خ.	خيمينيز

الجودة
ج.	تولسدورف

هندسة المستشفيات
أل.	أرمينتا

المشتريات
ج.ل.ج	أوليفا

مجاالت األعمال غير الُمدمجة

إدارة لجنة تخطيط الرعاية واألعمال
إدارة إقليم مدريدالدكتور خواكين لوبيز

الدكتور سانتياغو رويز دي أغيالر

اإلدارة المالية
الدكتور رافاييل بيلتران

إدارة إقليم كتالونيا
الدكتور خوان ساال

إدارة اللجنة الطبية
الدكتور خيسوس بيالييز

إدارة لجنة التحويل الرقمي
الدكتور ألبرتو إستيرادو

إدارة األقاليم الشمالية الشرقية
الدكتور ريكاردو ألير

الحكومة	اإلدارة	العليا

إدارة	الشركات	لمجموعة	HM HOSPITALES	لجنة	االدارة
HM HOSPITALES	مجموعة	مناطق

الهيكل	التنظيمي	لمجموعة	HM Hospitales.	يونيو	2022

مجلس اإلدارة

لجنة االدارة

الهيكل	التنظيمي

القيم

INTERNATIONAL HM
أ.	مونتارديت

INTERNATIONAL HM
ر.	كوكا

INTERNATIONAL HM
غاليسيا:	أ.	كوستا
ليون:	أ.	مونتارديت
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مدريد 7
المستشفى الجامعي 

HM Madrid
 Pza. del Conde del Valle de

Suchil, 16
28015 Madrid

الهاتف:	00 66 447 91

المستشفى الجامعي
HM Montepríncipe

Avda. de Montepríncipe, 25
 28660 Boadilla del Monte,

Madrid
الهاتف:	00 99 708 91

المستشفى الجامعي
HM Torrelodones

Avda. Castillo de Olivares, s/n
28250 Torrelodones, Madrid

الهاتف:	00 50 267 91

المستشفى الجامعي
HM Sanchinarro

Calle Oña, 10
28050 Madrid

الهاتف:	00 78 756 91

المستشفى الجامعي
HM Nuevo Belén

Calle de José Silva, 7
28043 Madrid

الهاتف:	00 41 744 91

المستشفى الجامعي
HM Puerta del Sur
Avda. Carlos V, 70

28938 Móstoles, Madrid
الهاتف:	00 31 267 91

HM Vallés مستشفى
Calle Santiago, 14

 28801 Alcalá de Henares,
Madrid

الهاتف:	53 43 737 91

غاليسيا 4
HM Modelo مستشفى

Calle Virrey Osorio, 30
15011 A Coruña

الهاتف:	00 73 14 981

HM Belén مستشفى الوالدة
Calle Filantropía, 3

15011 A Coruña
الهاتف:	00 16 25 981

HM Rosaleda مستشفى
 Calle Santiago León de

 Caracas, 1. 15701 Santiago
de Compostela, A Coruña

الهاتف:	00 12 55 981

HM La Esperanza مستشفى
Avda. Das Burgas, 2
 15705 Santiago de

Compostela,
A Coruña

الهاتف:	00 22 55 981

قشتالة وليون 2

HM San Francisco مستشفى
 Calle Marqueses de San

Isidro, 11. 24004 León
الهاتف:	12 10 25 987

HM Regla مستشفى
Calle Cardenal Landázuri, 2

24003 León
الهاتف:83 00 83 987

كتالونيا 3
HM Nou Delfos مستشفى

Av. de Vallcarca, 151
08023 Barcelona

الهاتف:	00 50 254 93

HM Sant Jordi
Plaça de l’Estació, 12

08030 Barcelona
الهاتف:	00 71 504 93

HM Nens مستشفى
Consell de Cent, 437

08009 Barcelona
الهاتف:	12 05 231 93

مراكز متكاملة 3
 Clara المركز المتكامل لعلم األورام

Campal HM CIOCC

مدريد
Calle Oña, 10

28050 Madrid
 الهاتف:	70 82 08 901 / 

69 74 10 902

غاليسيا
 - HM CIOCC GALICIA

HM La Esperanza
الهاتف:	17 77 57 981

كتالونيا
 -HM CIOCC BARCELONA

HM Nou Delfos
الهاتف:	00 50 254 93

المركز المتكامل ألمراض
HM CIEC القلب واألوعية الدموية

مدريد
Avda. de Montepríncipe, 25
 28660 Boadilla del Monte,

Madrid
 الهاتف:	12 82 08 901 / 

902 08 98 00

كتالونيا
HM CIEC BARCELONA
الهاتف:	00 50 254 93

 AC المركز المتكامل لعلم األعصاب
HM CINAC

Avda. Carlos V, 70
28938 Móstoles, Madrid

 الهاتف:	212 088 901 / 
902 089 800

كتالونيا
HM CINAC BARCELONA

الهاتف:	00 50 254 93

HM Fertility Center
الهاتف:	10 10 11 900

مدريد
HM Montepríncipe
HM Puerta del Sur

HM Vallés
HM Gabinete Velázquez

غاليسيا
HM Belén

CASTILLA LA MANCHA
HM IMI Toledo

HM Dental Center
الهاتف:	57 85 10 900 16 3

مستشفيات مراكز متكاملة

عروض	
الرعاية

مراكز متخصصة 2
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 المركز المتكامل لعلم األورام 
Clara Campal HM CIOCC

•		برنامج	السرطان	العائلي	والوراثي
•		وحدة	طب	األسنان	لمرضى	السرطان

•		وحدة	سرطان	الدم
–		برنامج	زرع	النخاع	العظمي
•		وحدة	سرطان	الدم	عند	األطفال
–		برنامج	زرع	النخاع	العظمي
–		برنامج	العالج	بالموسيقى

•		وحدة	الساركوما
•		وحدة	أورام	الرأس	والعنق

•		وحدة	أورام	الثدي
•		وحدة	أورام	الرئة

•		وحدة	أورام	الجهاز	العصبي	المركزي.	أورام	األعصاب
•		وحدة	أورام	الجهاز	الهضمي

•		وحدة	أورام	الجهاز	البولي	التناسلي	والبروستاتا
•		وحدة	األورام	النسائية

 HM المركز الشامل ألمراض القلب واألوعية الدموية
CIEC

•		برنامج	ديناميكا	الدم	ألمراض	القلب	الهيكلية
•		برنامج	إعادة	تأهيل	القلب

•		وحدة	أمراض	القلب	الخلقية	
•		وحدة	الفيزيولوجيا	الكهربائية	للقلب	وعدم	انتظام	ضربات	

القلب	السريرية
•		وحدة	تصوير	القلب
•		وحدة	قصور	القلب

•		وحدة	اعتالل	عضلة	القلب	األسري
•		وحدة	أمراض	صمامات	القلب

HM Fertility Center في 
•		برنامج	اإلخصاب	في	المختبر
•		برنامج	الحفاظ	على	الخصوبة
•		برنامج	التبرع	بالبويضات

AC HM CINAC المركز المتكامل لعلوم األعصاب
•		مرض	باركنسون	واضطرابات	الحركة

–		وحدة	أمراض	التنكس	العصبي	واضطرابات	الحركة

–		وحدة	الجراحة	الوظيفية	لألعصاب	)مرض	باركنسون	
واضطرابات	أخرى	للحركة(

–		التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	-	العالج	
 HIFU	الُمرّكزة	الكثافة	عالية	الّصوتية	فوق	بالموجات
)الرعاش	األساسي	ومرض	باركنسون	واضطرابات	

الحركة(
•	وحدة	الخلل	المعرفي

–		برنامج	االضطرابات	النفسية	المصاحبة	ألمراض	
التنكس	العصبي

–		العالج	المغناطيسي	والتحفيز	المغناطيسي	عبر	
الجمجمة	في	األمراض	التنكسية	العصبية	واالكتئاب

•		وحدة	البحوث	األساسية	واالنتقالية	والسريرية	حول	مرض	
باركنسون	والتنكس	العصبي
•		وحدة	أبحاث	ومعالجة	الذاكرة

مجال الطب النفسي
•		برنامج	اإلدمان	وعلم	األمراض	المزدوجة

•		برنامج	األمراض	العقلية	الخطيرة
•		برنامج	الطب	النفسي	لألطفال	والمراهقين	والفترة	المحيطة	

بالوالدة
•		برنامج	اضطرابات	السلوك	الغذائي

•		برنامج	االضطرابات	العصبية	المعرفية	والطب	النفسي	في	
مرحلة	الشيخوخة

•		برنامج	الحفاظ	على	الخاليا	الجذعية	للحبل	السري.
•		وحدة	تشخيص	ما	قبل	الوالدة	وطب	الجنين

•		وحدة	الحمل	عالي	الخطورة
•		وحدة	الوالدة	مع	التدخل	المنخفض	والوالدة	الطبيعية

)Da Vinci(	الروبوتية	الجراحة	برنامج		•
•		برنامج	الجراحة	بدون	دم

•		برنامج	التصوير	بالصدى	والتنظير	الباطني	للجهاز	
)EBUS(	الهوائي	والمجرى	الهضمي

•		برنامج	مخصص	لصحة	القلب	واألوعية	الدموية
•		وحدة	جراحة	اليد	واألعضاء	العلوية
•		وحدة	جراحة	أورام	الغدد	الصماء

•		وحدة	الجراحة	اإلنكسارية
)UCDo(	المنزلية	الرعاية	وحدة		•

•		وحدة	السكري
•		وحدة	التجارب	السريرية

•		وحدة		الصرع
•		وحدة	علم	الوراثة	السريري

•		وحدة	الطب	والجراحة	التجميلية
•		وحدة	الطب	والرضحيات	الرياضية

•	وحدة	علم	النفس
•		وحدة	الوقاية	المبكرة	المخصصة
•		وحدة	الطب	اإلشعاعي	للنساء

•	وحدة	قاع	الحوض
•		وحدة	عالج	السمنة	بالتنظير	الداخلي

•	وحدة	األلم
•	وحدة	النوم

•		وحدة	متعددة	التخصصات	لعالج	السمنة
•	الفحص	الطبي	للمسافرين

طب الوالدةطب األعصابعلم األورام

وأيضا...

طب القلب

الخصوبة
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Manual de aplicación corporativa

8

versión horizontal

Nota:	Los	logotipos	presentados	más	arriba	son	ejemplos.	Para	la	descarga	y	correcta	aplicación	de	los	diferentes	logotipos	de	HM
Hospitales	ir	al	MANUAL	DE	IMAGEN	CORPORATIVA/NUEVA	ARQUITECTURA	DE	MARCA	de	HM	Hospitales	Jul	2014.

•  92	غرفة	+	5	مراكز	عمل	مخصصة	للمستشفى	النهاري	
•  5	قاعات	للطوارئ	

•  33	مكتب	لالستشارة	الطبية	
•  5	غرف	للعمليات	

•  8	أسرة	للعناية	المركزة	
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	160	مقطع

 T 0,4	فئة	من	المغناطيسي	بالرنين	للتصوير	مفتوحة	قاعة		•
•		قالتصوير	بالرنين	المغناطيسي	المفتوح	بمجال	مغناطيسي	عالي	

 T 1,5	فئة	من
•		مستشفيات	متعددة	التخصصات	ملحقة	)في	c/ Arapiles, 8	وفي	

	)Plaza del Conde del Valle Suchil, 3
•		صالة	إعادة	تأهيل	ملحقة

•		عيادة	طب	األسنان	–	تخصصات	الدراسات	العليا	الجامعية	

5.166
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
38.529

العمليات	الجراحية
1.749

العمليات	الجراحية	المتنقلة
2.472

دراسات	المختبر
956.162

دراسات	األشعة
96.909

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
4.247

االستشارات	الطبية	الخارجية
209.525

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

مدريد

مستشفياتنا
مدريد
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Manual de aplicación corporativa

8

versión horizontal

Nota:	Los	logotipos	presentados	más	arriba	son	ejemplos.	Para	la	descarga	y	correcta	aplicación	de	los	diferentes	logotipos	de	HM
Hospitales	ir	al	MANUAL	DE	IMAGEN	CORPORATIVA/NUEVA	ARQUITECTURA	DE	MARCA	de	HM	Hospitales	Jul	2014.

•  130	غرفة	
•  15	سريًرا	في	المستشفى	الطبي	الجراحي	النهاري

•  8	مراكز	عمل	في	المستشفى	النهاري	لسرطان	البالغين	
•  8	مراكز	عمل	في	المستشفى	النهاري	لسرطان	األطفال	

•  8	قاعات	للطوارئ	للبالغين	
•  5	قاعات	للطوارئ	لألطفال	

•  2	قاعات	للطوارئ	ألمراض	النساء
•  56	مكتب	لالستشارة	الطبية	

•  11	غرفة	للعمليات	)1	غرفة	عمليات	مختلطة(
•		غرفتين	للوالدة	

	)UTPR(	والوالدة	للتمدد	غرفتين		•
•		غرفة	الديناميكا	الدموية	واألشعة	التداخلية	

•		قاعة	الفيزيولوجيا	الكهربائية	
•  16	سريًرا	لوحدة	العناية	المركزة	للبالغين	

•  17	سريًرا	لوحدة	العناية	المركزة	لألطفال	وحديثي	الوالدة	
•		وحدة	أمراض	سرطان	الدم	لألطفال	

•  3	أجهزة	للتصوير	بالرنين	المغناطيسي،	اثنان	منها	بمجال	مغناطيسي	
T 0,7	فئة	من	ديناميكية	وواحدة	،T 1,5	فئة	من	عالي

•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	160	مقطع	
•	تخطيط	القلب	باألمواج	فوق	الصوتية	

•	التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية	ثالثي	األبعاد	
لألوعية	الدموية

•		التصوير	الشعاعي	الرقمي	للثدي
•		جهاز	تحكم	عن	بعد	رقمي	

•		التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية	ثالثي	األبعاد	
•		يتوفر	على	موقف	سيارات	يتسع	لـ	500	مكان	

لركن	السيارات

12.252
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
66.617

العمليات	الجراحية
7.131

العمليات	الجراحية	المتنقلة
3.831

دراسات	المختبر
1.271.476

دراسات	األشعة
120.912

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
5.530

والدات

االستشارات	الطبية	الخارجية

1.717

404.120

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات
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Manual de aplicación corporativa

8

versión horizontal

Nota:	Los	logotipos	presentados	más	arriba	son	ejemplos.	Para	la	descarga	y	correcta	aplicación	de	los	diferentes	logotipos	de	HM
Hospitales	ir	al	MANUAL	DE	IMAGEN	CORPORATIVA/NUEVA	ARQUITECTURA	DE	MARCA	de	HM	Hospitales	Jul	2014.

•  77	غرفة	+	8	مراكز	عمل	مخصصة	للمستشفى	النهاري.
•  16	قاعة	للطوارئ.

•  42	قاعة	لالستشارات	الطبية.
•  6	غرف	للعمليات.

•  9	أسرة	للعناية	المركزة.
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	160	مقطع.

•		قاعتين	مغلقتين	للتصوير	بالرنين	المغناطيسي	بمجال	مغناطيسي	
عالي

•		التصوير	الشعاعي	الرقمي	للثدي.
•		مستشفى	متعدد	التخصصات	ملحق	مع	صالة	رياضية	إلعادة	

.)C / Cudillero،	6(	5.685التأهيل
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
60.329

العمليات	الجراحية
3.246

العمليات	الجراحية	المتنقلة

2.172

دراسات	المختبر
882.216

دراسات	األشعة
87.867

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
4.436

االستشارات	الطبية	الخارجية
298.211

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات
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Manual de aplicación corporativa

8

versión horizontal

Nota:	Los	logotipos	presentados	más	arriba	son	ejemplos.	Para	la	descarga	y	correcta	aplicación	de	los	diferentes	logotipos	de	HM
Hospitales	ir	al	MANUAL	DE	IMAGEN	CORPORATIVA/NUEVA	ARQUITECTURA	DE	MARCA	de	HM	Hospitales	Jul	2014.

•  178	غرفة	+	10	مراكز	عمل	بالمستشفى	النهاري	+	4	مراكز	عمل	
لوحدة	النوم.

•  17	قاعة	للطوارئ.
•  72	قاعة	لالستشارات	الطبية.

•  12	غرفة	للعمليات	)أول	غرفة	عمليات	متكاملة(
•  14	سريًرا	لوحدة	العناية	المركزة	قابلة	للتوسيع	إلى	22	سريًرا.

•		جهاز	التصوير	الشعاعي	الرقمي	للثدي	مع	التخليق	المقطعي	وطاولة	
بوضعية	االنبطاح		للتوضيع	التجسيمي	للثدي.
•		الرنين	المغناطيسي	القحفي	أثناء	الجراحة.

.T 1.5	فئة	من	النووي	المغناطيسي	الرنين		•
•		التصوير	بالرنين	المغناطيسي	المفتوح	بمجال	مغناطيسي	عالي	من	فئة	

.T 1
•		التصوير	بالرنين	المغناطيسي	المغلق	بمجال	مغناطيسي	عالي	من	فئة	
3T	والتصوير	المقطعي	باإلصدار	البوزيتروني	والتصوير	المقطعي	

المحوسب
.T 1.5	فئة	من	لألطراف	المغناطيسي	الرنين		•

.Da Vinci Xi	الجراحي	الروبوت		•
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	64	مقطع.

•		التصوير	المقطعي	المحوسب	بمحاكاة	عالجية	من	فئة	16	مقطع.
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	Aquilion One	)من	فئة	323 

كاشف(.
•		آلتين	لغسيل	الكلى.

11.971
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
88.299

العمليات	الجراحية
5.806

العمليات	الجراحية	المتنقلة
2.280

دراسات	المختبر
3.200.322

دراسات	األشعة
186.163

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
13.092

االستشارات	الطبية	الخارجية
498.769

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  39	غرفة	لإلقامة	في	المستشفى.
•  14	مركز	عمل	للعناية	المركزة	لحديثي	الوالدة،	مع	إمكانات	فنية	

وبشرية	للعناية	باألطفال	الخدج	اعتباًرا	من	األسبوع	26.
•  3	غرف	للعمليات	وغرفتين	للوالدة	ومنطقة	إنعاش	لمرحلة	ما	
بعد	الجراحة،	مع	5	مراكز	عمل	مجهزة	الستخدامها	كمنطقة	

لإلقامة	في	المستشفى	في	حالة	حدوث	مضاعفات،	باإلضافة	إلى	
فريق	تخدير	ُمدرب	خصيًصا	للعناية	بك.

•		قاعة	طوارئ	للوالدة	وأمراض	النساء	مع	مكتب	فحص	و	4 
مراكز	عمل.

•		الفريق	البشري:	148	موظفًا	و	40	طبيبًا	مساعًدا.
•		وحدة	الوالدة	الطبيعية:	3	وحدات	للمخاض	والتعافي	مع	حوض	

استحمام	وسرير	للوالدة.
4.137

عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
10.006

العمليات	الجراحية
2.259

العمليات	الجراحية	المتنقلة
813

دراسات	المختبر
481.480

دراسات	األشعة
95.195

1.692

االستشارات	الطبية	الخارجية
195.910

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

والدات
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

حجم الرعاية في 2021

11.238التجهيزات
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
84.885

العمليات	الجراحية
5.254

العمليات	الجراحية	المتنقلة
2.541

دراسات	المختبر
1.368.541

دراسات	األشعة
97.453

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
4.987

والدات

االستشارات	الطبية	الخارجية

1.436

546.833

•  138	غرفة	+	UTPR 4	)وحدات	المخاض	والتعافي(.
•		وحدة	اإلقامة	بالمستشفى	للطب	النفسي	بسعة	15	سرير.

•		وحدة	األلم	مع	قاعة	لإلجراءات	المتنقلة.
•		وحدة	النوم	مع	4	غرف	لإلقامة	في	المستشفى.

•  7	غرف	في	المستشفى	النهاري	وأرائك	عالج	بالمستشفى	النهاري.
•  14	غرفة	للطوارئ.

•  61	مكتب	لالستشارة	الطبية.
•  11	غرفة	للعمليات؛	اثنتان	منها	متكاملتان،	من	بينها	غرفة	مخصصة	للجراحة	

الوظيفية	لألعصاب.
 •		قاعات	لألشعة	الرقمية	لألوعية	الدموية	)الديناميكا	الدموية،	واألشعة	التداخلية	

لألوعية	الدموية،	والتصوير	الشعاعي	العصبي(.
•  12	أسرة	للعناية	المركزة.

•  16	سريًرا	لوحدة	العناية	المركزة	لحديثي	الوالدة.
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	80	مقطع.

•		التصوير	بالرنين	المغناطيسي	المغلق	بمجال	مغناطيسي	عالي	من	فئة	T 1,5	وجسر	
رافعة	واسع.

.T 3	فئة	من	عالي	مغناطيسي	بمجال	النووي	المغناطيسي	بالرنين	التصوير		•
 •		جهاز	التصوير	المقطعي	باإلصدار	البوزيتروني-التصوير	بالرنين	المغناطيسي	
فريد	من	نوعه	في	إسبانيا؛	والذي	يجمع	في	نفس	المنشأة	بين	التصوير	المقطعي	
 باإلصدار	البوزيتروني	والتصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	مع	3	وحدات	
للحّث	المغناطيسي	تِسال	تسمح	بفتح	مجال	عالي	جدا	على	صعيد	التشخيص	

المورفولوجي	والوظيفي	واأليضي.
 •		جهاز	التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي-العالج	بالموجات	فوق	الّصوتية	
 عالية	الكثافة	الُمرّكزة	HIFU؛	ويُعّد	أول	وحدة	في	إسبانيا	مخصصة	حصريًا	

 للتطبيقات	العصبية	لهذه	التقنية،	والتي	تتيح	العالج	غير	الباضع	داخل	
الجمجمة	الضطرابات	الحركة	وأمراض	تنكسية	عصبية	أخرى.

•		جهاز	تصوير	ومضي	من	أحدث	طراز.
خدمة	األشعة	في	طب	األورام	من	أحدث	طراز.

 يوجد	بها	مسرعان	خطيان	يسمحان	بتزويد	المرضى	
 بجميع	تقنيات	العالج	اإلشعاعي	الحالية،	بما	في	ذلك	
تقنيات	الجراحة	اإلشعاعية	داخل	الجمجمة	وخارجها.



التقرير السنوي لعام 21

•  15	غرفة	+	مركزي	عمل	في	المستشفى	النهاري.
•  38	قاعة	لالستشارات	الطبية.

•  3	غرف	للعمليات.
•  6	أسرة	لوحدة	التعافي	بعد	التخدير.

.APERTO LUCENT 0,4	المفتوح	المغناطيسي	بالرنين	التصوير		•
•		جهاز	تصوير	طبقي	Hitachi Supria TC	من	فئة	16	شريحة.

.GE Milenium	غاما	كاميرا		•
•		الليزر	األخضر.
•		ليزر	إكسيمر.

•  5	مستشفيات	متعددة	التخصصات	منتسبة.

1.293
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
23.276

العمليات	الجراحية
948

العمليات	الجراحية	المتنقلة
3.033

دراسات	المختبر
381.864

دراسات	األشعة
58.656

االستشارات	الطبية	الخارجية
283.775

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
2.304
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التقرير السنوي لعام 21

•  155	سريًرا	مع	5	أجنحة	للشخصيات	الهامة	مرفقة.
•  12	غرفة	للطوارئ		و1	غرفة	للفرز.

•  12	غرفة	لوحدة	العناية	المركزة	مع	ضغط	سلبي،	اثنتان	منها	
جاهزة	للمرضى	األطفال.

•  8	وحدات	للتمريض.
•  1	مختبر	سريري.
•  3	مراكز	متكاملة.

•  30	مكتب	لالستشارات	الطبية	الخارجية	مخصصة	لـ	42 
تخصص	طبي.

•  10	غرف	للعمليات،	إحداها	مخصصة	للجراحة	الوظيفية	
لألعصاب.

•  1	غرفة	لديناميكا	الدم	واألشعة	التداخلية	لألوعية	الدموية.
•  3	مستشفيات	نهارية:	طب	األورام	وطب	األعصاب	والجراحة.

•  1	وحدة	للحوادث	الطرقية.
•  8	وحدات	طبية	متخصصة.

التجهيزات

كتالونيا

حجم الرعاية في 2021

9.051
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
14.447

العمليات	الجراحية
5.202

العمليات	الجراحية	المتنقلة
1.096

دراسات	المختبر
804.197

دراسات	األشعة
44.124

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
9.378

االستشارات	الطبية	الخارجية
75.632
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•  5	قاعات	للطوارئ.
•  23	غرفة	لإلقامة	في	المستشفى.

•  4	غرف	للعمليات	)غرفتين	للعمليات	+	1	غرفة	عمليات	متنقلة	+	1 
غرفة	للوالدة(.

•			معهد	Cararach:	رعاية	متكاملة	ألمراض	النساء	والتوليد.
•  SMIC:	الصحة	النفسية	االندماجية	والمجتمعية.

1.430
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
28.268

العمليات	الجراحية
2.187

العمليات	الجراحية	المتنقلة
1.230

دراسات	المختبر
47.680

دراسات	األشعة
66.172

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
845

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

والدات

االستشارات	الطبية	الخارجية

57

154.740



التقرير السنوي لعام 21

•  26	غرفة.
•  14	قاعة	للطوارئ.

•  21	غرفة	لمنطقة	طب	األسنان.
•		غرفتين	للعمليات.

•		تكنولوجيا	متقدمة	في	علم	األشعة	التشخيصي.

4.618
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
 64.837

العمليات	الجراحية
1.781

العمليات	الجراحية	المتنقلة
2.197

دراسات	المختبر
18.250

دراسات	األشعة
37.089

االستشارات	الطبية	الخارجية
214.490

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
363
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  91	سرير	لإلقامة	في	المستشفى	و	3	أسرة	في	المستشفى	
النهاري.

•  10	أسرة	لوحدة	العناية	المركزة	للبالغين.
•  9	قاعات	للطوارئ.
•  7	غرف	للعمليات.

.Da Vinci	الجراحي	النظام		•
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	128	مقطع.

.O-ARM	الجراحة	أثناء	العصبية	المالحة	جهاز		•
•		التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	المغلق	من	فئة	1.5 

.T
•		قاعة	الديناميكا	الدموية.

•			الطب	النووي:	كاميرا	جاما،	التصوير	المقطعي	باإلصدار	
البوزيتروني،	التصوير	المقطعي	المحوسب.
•		التصوير	باألشعة	السينية	الرقمي	البسيط.

•		التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية.
•		التصوير	الشعاعي	الرقمي	للثدي	مع	التخليق	المقطعي	و	

.Cview

•		وحدة	للجهاز	الهضمي	مع	غرفتين	للتنظير	الداخلي.
•		مختبر	التحليالت	السريرية.

•		وحدة	النوم.

التجهيزات

غاليسيا

حجم الرعاية في 2021 
)HM BELÉN و HM MODELO(

11.542
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
61.196

العمليات	الجراحية
 6.972

العمليات	الجراحية	المتنقلة
3.579

دراسات	المختبر
805.717

دراسات	األشعة
85.703

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
2.837

والدات

االستشارات	الطبية	الخارجية

954

199.680
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  32	غرفة	لإلقامة	في	المستشفى.
•   UTPR 1	-وحدة	المخاض	والتعافي.

•  10	مراكز	للعناية	المركزة	لحديثي	الوالدة.
•  4	غرف	للعمليات.
•  4	قاعات	للطوارئ.

•		قياس	الكثافة	البصرية.
•		التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية.

•		أشعة	سينية	تقليدية.
•		مختبر	أطفال	األنابيب.

•		خدمة	التشريح	المرضي.

التجهيزات
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•  68	سريرا.
•  5	غرف	للعمليات	مع	وحدات	اإلنعاش	واإليقاظ	والتعقيم.

•  6	قاعات	للطوارئ.
•		مختبر	التحليالت	السريرية.

.1.5T	فئة	من	المغلق	المغناطيسي	بالرنين	للتصوير	وحدتين		•
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	64	مقطع.

•		التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية.
•		وحدة	الوالدة	واألطفال	مع	10	غرف	فردية	وغرفة	والدة	وغرفة	

عمليات	للوالدة	القيصرية	وإنعاش	حديثي	الوالدة.
•		وحدة	للجهاز	الهضمي	مع	غرفة	للتنظير	الداخلي.

التجهيزات

حجم الرعاية في 2021 
)HM LA ESPERANZA و HM ROSALEDA(

5.970
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
30.464

العمليات	الجراحية
4.231

العمليات	الجراحية	المتنقلة
2.294

دراسات	المختبر
846.200

دراسات	األشعة
68.439

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
2.132

والدات
304

151.116
االستشارات	الطبية	الخارجية
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•  35	غرفة	لإلقامة	في	المستشفى.
•  8	غرف	للعمليات	مع	وحدات	اإلنعاش	واإليقاظ	ومركز	للتعقيم.

.1,5T	فئة	من	المغناطيسي	بالرنين	للتصوير	مغلقة	وحدة		•
.O-ARM	الجراحة	أثناء	العصبية	المالحة	جهاز		•

•		فسيولوجيا	األعصاب	مع	سريرين	لتخطيط	النوم	)وحدة	النوم(.
•		مستشفى	نهاري.

•		نقطة	استخراج	التحليالت.
•  HM CIOCC Galicia:	مع	10	مراكز	عمل	في	المستشفى	

النهاري	لطب	األورام.

التجهيزات
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•  46	غرفة.
•  3	قاعات	للطوارئ.

•  24	مكتب	لالستشارة	الطبية.
•  6	غرف	للعمليات.

•  5	أسرة	للعناية	المركزة.
•		غرفتين	للوالدة.

•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	128	مقطع.
.T 1,5	فئة	من	المغناطيسي	بالرنين	للتصوير	مغلقة	وحدة		•

.O-ARM	الجراحة	أثناء	العصبية	المالحة	جهاز		•
 •		مستشفى	متعدد	التخصصات	ملحق	

.)C/ Bernardino de Sahagún, 2(
•		صالة	إلعادة	التأهيل.

التجهيزات

قشتالة	و	ليون

حجم الرعاية في 2021 

2.473
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
22.559

العمليات	الجراحية
1.816

العمليات	الجراحية	المتنقلة
1.176

دراسات	المختبر
25.564

دراسات	األشعة
59.871

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
1.528

والدات
86

178.637
االستشارات	الطبية	الخارجية
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•  65	غرفة.
•  4	قاعات	للطوارئ.

•  25	مكتب	لالستشارة	الطبية.
•  3	غرف	للعمليات.

•		التصوير	المقطعي	المحوسب	من	فئة	16	مقطع.
.T 1,5	فئة	من	المغناطيسي	بالرنين	للتصوير	مغلقة	وحدة		•

•		صالة	إعادة	تأهيل	ملحقة.

1.595
عدد	ترخيصات	الخروج	من	المستشفى

الطوارئ
13.308

العمليات	الجراحية
433

العمليات	الجراحية	المتنقلة
1.554

دراسات	المختبر
13.136

دراسات	األشعة
31.581

التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون
546

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

االستشارات	الطبية	الخارجية
93.207
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  41	غرفة.
•  22	أريكة	للعالج	+	10	أرائك	للتجارب	السريرية	+	غرفة	

واحدة	للعالجات	واإلجراءات	الخاصة.
•  13	قاعة	لالستشارات	الطبية.

.ONCOR	و	VERSA	خطية؛	مسرعات	2  •
•  1	مسّرع	خطي	Novalis	)الجراحة	اإلشعاعية(.

•  1	جهاز	جديد	للتصوير	المقطعي	المحوسب	رباعي	األبعاد	
لتخطيط	العالجات	اإلشعاعية.

•  1	غرفة	عمليات	للمعالجة	الكثبية.
•		العالج	اإلشعاعي	والجراحة	اإلشعاعية.

•		الفريق	البشري:	74	موظفًا	و	41	طبيبًا	)فريق	متعدد	
التخصصات	لعالج	األورام(،	و	6	ممرضات،	و	3	مساعدين،	
و	8	موظفين	إداريين،	باإلضافة	إلى	التجهيز	بطابق	مخصص	

لإلقامة	بالمستشفى.
•		مختبر	األهداف	العالجية.

استشارات طبية في علم األورام
45.978 إجمالي	االستشارات	
3.820 مرضى	جدد	

اإلقامة بالمستشفى
2.184 	 عدد	المرضى	الملتحقين	بالمستشفى	
113 الفصادة 
19 زرع النخاع: ذاتي المنشأ 
18.154 عالجات بالمعالجة الكيميائية  

العالج اإلشعاعي
12.507 إجمالي	االستشارات	
1.698 مرضى	جدد	

التشريح المرضي
172 تسلسل	نيوكليوتيدات	الجينوم	NGS	في	النسيج	
 114.750 خزعات	

تجارب سريرية في علم األورام
297 المرضى	

I تجارب سريرية في علم األورام المرحلة
266 المرضى	

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات

مراكز	متكاملة
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  40	غرفة	لإلقامة	في	المستشفى.
•  26	غرفة	مراقبة	بأجهزة	قياس	عن	بعد.

.Flat Plannel	فئة	من	القلبية	الدم	لديناميكا	غرفة		•
•		قاعة	الفيزيولوجيا	الكهربائية	بتكنولوجيا	عالية.

 •		غرفة	للعمليات	مخصصة	حصريا	لجراحة	القلب	مع	نظام	تنبيه	على	
مدار	24	ساعة.

.ARTIS-pheno	مختلطة	عمليات	غرفة		•
•		وحدة	الشريان	التاجي	/	وحدة	العناية	المركزة	/	وحدة	العناية	المركزة	

لألطفال	وحديثي	الوالدة.
•		التصوير	المقطعي	المحوسب	للشريان	التاجي	من	فئة	160	مقطع،	تصوير	

القلب	بالرنين	المغناطيسي،	تخطيط	القلب	بالموجات	فوق	الصوتية،	
التصوير	بالموجات	فوق	الصوتية	ثالثي	األبعاد	لألوعية	الدموية.

•		منطقة	مميزة	لالستشارات	الطبية:	8	مكاتب	لالستشارات	الطبية	يتم	فيها	
دمج	خدمات	طب	القلب	السريري،	والفيزيولوجيا	الكهربية	للقلب،	وجراحة	

األوعية	الدموية،	وجراحة	القلب.
•		طّب	القلب	السريري.

•		طّب	القلب	السريري	لألطفال.
•		جراحة	القلب.

•		جراحة	القلب	لألطفال.
•		جراحة	األوعية	الدموية.

•		خدمة	ديناميكا	الدم.
•		خدمة	الفيزيولوجيا	الكهربية	للقلب.

•		وحدة	تصوير	القلب.
•		وحدة	أمراض	القلب	الخلقية.

•		وحدة	اعتالل	عضلة	القلب	األسري.
•		وحدة	عدم	انتظام	ضربات	القلب
•		وحدة	أمراض	صمامات	القلب.

•		وحدة	قصور	القلب.
•		وحدة	النساء	الحوامل	المصابات	بأمراض	القلب.

•		وحدة	القلب	وسرطان	الدم.
•  وحدة	وقاية	األوعية	الدموية	ثالثية	األبعاد	)استشارة	طبية(.

•		صالة	إعادة	تأهيل	مرضى	القلب.
•		برامج	فحوص	أمراض	القلب.

•		برنامج	إعادة	تأهيل	مرضى	القلب.

اإلقامة بالمستشفى
1.848 عدد	مرضى	القلب	الملتحقين	بالمستشفى 
182 عدد	المرضى	الملتحقين	بجراحة	القلب 
4    	•	مرضى	الشريان	التاجي 
63    	•	مرضى	صمامات	القلب 
67   		•	إجراءات	أخرى 
48    	•	منظم	ضربات	القلب 
63 عدد	المرضى	الملتحقين	بوحدة	أمراض	القلب	الخلقية 
23    	•	عالجات	خارج	الجسد 
38    	•	ديناميكا	الدم 
2    	•	البالغين 
536 عدد	المرضى	الملتحقين	بالفيزيولوجيا	الكهربائية	للقلب 
778 عدد	المرضى	الملتحقين	بجراحة	األوعية	الدموية 

أنشطة متنقلة
122.799 استشارات	في	طب	القلب 
7.225    	•	اختبار	إجهاد	القلب 
13.542    	•	هولتر	 
766 استشارات	الجراحة.	•	القلبية 
3.684 استشارات	وحدة	أمراض	القلب	الخلقية 
4.072 استشارات	الفيزيولوجيا	الكهربائية	للقلب  
37.777 استشارات	جراحة	األوعية	الدموية 

دراسات الصور
2.041 التصوير	المقطعي	المحوسب	للشريان	التاجي 
1.281 الرنين	المغناطيسي	للقلب 

قاعة ديناميكا الدم
1.190 دراسات	ديناميكا	الدم 
227 رأب	األوعية	التاجية	األولية 

علم	األشعة	العصبية	
79   HM MONTEPRÍNCIPE •    
181    	•	إجمالي	جميع	المستشفيات  

األشعة	الوعائية	
113   HM MONTEPRÍNCIPE •    
926    	•	إجمالي	جميع	المستشفيات		
99 •	الهيكلية 

نشاط قاعة دراسات الفيزيولوجيا الكهربائية
577 الدراسات	اإلجمالية  
26 الدراسات	التشخيصية  
233 إزالة	الرجفان	األذيني  
52 إزالة	الرفرفة	األذينية  
63 إزالة	الرجفان	األذيني	والرفرفة	األذينية	خالل	نفس	اإلجراء  
20 جهاز	تنظيم	ضربات	القلب	المزروع  
10 إعادة	مزامنة	القلب  
94 منظم	ضربات	القلب   
27 االستئصال	بالتبريد  
37 الروبوت  

إعادة تأهيل القلب
413 المرضى  
4.836 الجلسات	  

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات
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3.2  Logomarca hospital 
Configuración horizontal

•  11	مكتب	لالستشارة	المتخصصة.
•  15	سرير	لإلقامة	بالمستشفى	لألمراض	النفسية	الحادة.

•		جناح	للبحث	بمساحة	1200	متر	مربع.
•		التصوير	المقطعي	باإلصدار	البوزيتروني-التصوير	بالرنين	
المغناطيسي	النووي	لالستحواذ	المتزامن	لتشخيص	األمراض	

العصبية	والنفسية.
•		وحدة	التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	-	العالج	بالموجات	
فوق	الّصوتية	عالية	الكثافة	الُمرّكزة	HIFU	مخصصة	حصريا	

للتطبيقات	العصبية	لهذه	التقنية.
•		منطقة	لمراقبة	األدوية	العصبية	مع	مركزين	للعمل،	وعلم	

األعصاب	الوظيفي	مع	3	مراكز	للعمل.
•		غرفة	عمليات	مخصصة	لجراحة	األعصاب	مع	أدنى	مستوى	من	
الضوضاء	الكهربائية	لتنفيذ	برنامج	الجراحة	الوظيفية	لألعصاب.

•		منطقة	مخصصة	إلعادة	التأهيل	العصبي.
•		وحدة	النوم.

•		وحدة	األلم	مع	منطقة	اإلجراءات	الخاصة	بها.

HM CINAC طب األعصاب
استشارات

1.727 	 )بما	في	ذلك	مرضى	االختبارات(	
دخول	المستشفى

94 	 )+	5	مرضى	على	حساب	قسم	طب	األعصاب،	من	أجل	التحفيز	العميق	للدماغ(	
110 	 التصوير	المقطعي	باإلصدار	البوزيتروني-التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	

 التصوير	بالرنين	المغناطيسي	النووي	-	العالج	بالموجات	فوق	الّصوتية	
75   HIFU	الُمرّكزة	الكثافة	عالية
371 علم	النفس	العصبي	
371 	 مراقبة	األدوية	العصبية		

طب األعصاب
43.772 	 استشارات	
237 	 عدد	الداخلين	للمستشفى	
770 	 رسم	المخ	
2.365 	 تخطيط	العضالت	الكهربائي	
207 	 الجهود	الُمحّرَضة	

وحدة النوم
2.517 	 استشارات	
877 تخطيط	النوم		
14 	 	 اختبار	وقت	النوم	المتعدد	
78 	 فيديو-رسم	المخ	

جراحة األعصاب 
2.517 	 استشارات	
217 	 عدد	الداخلين	للمستشفى	
75 	 حّج	القحف	
114 األعمدة	

الطب النفسي
6.563 	 استشارات	الطب	النفسي	
1.463 	 الطب	النفسي	لألطفال	
3.008 	 الطب	النفسي	السريري	
53 	 برنامج	العالج	بالصدمة	الكهربائية	
277 عدد	الداخلين	للمستشفى  

حجم الرعاية في 2021

التجهيزات
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 HM	الجامعي	)المستشفى	مونتي	ديل	بواديال	في	تقع	مراكز	5  •
 HM Puerta	الجامعي	)المستشفى	موستوليس	(،Montepríncipe

del Sur(	،	ألكاال	دي	إيناريس	)مستشفى	HM Vallés(،	طليطلة	

)المستشفى	متعدد	التخصصات	HM IMI Toledo(	و	الكورونيا	
)مستشفى	الوالدة	HM Belén(.	وتتوفر	أيضا	على	خدمة	

استشارات	يومية	)في	الصباح	وبعد	الظهر(	في	المستشفى	متعدد	
 .HM Gabinete Velázquez	التخصصات

جميع	المراكز	مجهزة	بما	يلي:
    •		مختبرات	لإلخصاب	في	األنابيب	مجهزة	بالكامل	)مجاهر	للحقن	

المجهري	للحيوانات	المنوية،	ومجاهر	مكبرة،	ومقصورات	
للجريان	الصفيحي،	وحاضنات	مجهزة	بتقنية	اختزال	الوقت	
)منظار	الُمضغة(،	وتقنية	تزجيج	األمشاج	واألجنة	بالتبريد	

الشديد(.
    •		غرف	عمليات	خاصة	للثقب	الجريبي	ونقل	األجنة	والتلقيح	

االصطناعي	وخزعات	الخصية.	
    •		قاعات	لالستراحة	بعد	العمليات	الجراحية.

حجم الرعاية في 2021 التجهيزات
5.237  إجمالي االستشارات  

  دورات اإلخصاب في األنابيب/حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى
1.233 /التشخيص الجيني قبل الزرع/نقل األجنة:  
201  التبرع بالبويضات:  
19  دورات التبرع باألجنة:  
112 دورات التزجيج البيضاوي:  
106  دورات التلقيح االصطناعي:  

 HM
MONTEPRÍNCIPE

HM PUERTA DEL 
SUR

HM VALLÉS
مستشفى	الوالدة	

HM BELÉN

المستشفى	متعدد	
التخصصات	

HM IMI TOLEDO

اإلخصاب	في	األنابيب/
حقن	الحيوانات	المنوية	
داخل	الهيولى/التشخيص	
الجيني	قبل	الزرع

360316821623131.233

4144134360201التبرع	بالبويضات
54192928112التزجيج
2712719التبرع	باألجنة
التلقيح	االصطناعي	
المتماثل/التلقيح	
االصطناعي	من	المتبرع

2611213810106
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أقرب	إلى	مرضانا

مدريد
HM ARAPILES
HM SUCHILL

HM ODONTOLOGÍA
HM LAS TABLAS

HM SANCHINARRO
HM TELEFÓNICA

HM TORRELODONES
HM SANTANDER

HM MORALEJA
HM CRUZ VERDE

HM VIRGEN DEL VAL
HM GABINETE VELÁZQUEZ

HM LA PALOMA
HM GETAFE

مستشفياتنا	متعددة	التخصصات

قشتالة والمنشف
HM IMI TOLEDO

كتالونيا
HM ST. ANDREU
HM COLLBLANC

HM VILADECANS

غاليسيا
HM ROSALEDA LALÍN

HM BELÉN
HM MATOGRANDE

قشتالة وليون
HM SAN FRANCISCO

22
مستشفيات متعددة االختصاصات
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البحث	في	خدمة	المجتمع

مجموعة	HM Hospitales	على	التميز	في	األعمال	تعتمد	
التجارية	فيما	يخص	تكامل	نشاط	رعايتها	الصحية	
واالبتكار.	 البحث	 بين	 يجمع	 الذي	 التدريس	 مع	
مستشفيات	 هي	 مستشفياتها	 معظم	 أن	 إلى	 وباإلضافة	 السبب،	 لهذا	
)في	 واالبتكارية	 والسريرية	 األساسية	 األبحاث	 نشاط	 فإن	 جامعية،	
نشاطها	 في	 موجود	 واإلدارة(	 والتكنولوجيا	 الحيوية	 الصحة	 مجال	
اليومي.	يشارك	جميع	مهنيي	مجموعة	HM Hospitales	سواء	في	
التدريس	أو	في	البحث	والتطوير	واالبتكار،	مع	التزام	تجاري	يتمثل	
في	دعم	مؤسسي	لمبادرات	البحث	واالبتكار	التي	تمثل	فائدة	محتملة	
للمريض	أو	المجتمع.	وقد	أتاح	ذلك	جذب	أفضل	المتخصصين،	الذين	
يمكنهم	تطوير	اهتماماتهم	المهنية	والبحثية	في	بيئة	مثالية	موجهة	نحو	

المريض.	
ال	يمكن	للمستشفى	الذي	يفتقد	للبحث	السريري	واألساسي	على	
حد	سواء،	أن	يضمن	أقصى	قدر	من	التطور	سواء	لمهنييه	أو	لنشاط	
رعايته	الصحية.	لذلك،	بذلت	مجموعة	HM Hospitales	جهًدا	كبيًرا		
وأنشأت	 والبشرية	على	حد	سواء،	 التكنولوجية	 الموارد	 للتوفر	على	
قسم	البحث	والتطوير	واالبتكار	لتنسيق	العمل	بين	جميع	المتخصصين	

لدينا	واإلشراف	عليهم	وتعزيزهم	ومساعدتهم	في	عملهم	البحثي.	
خالل	عام	2021،	تم	في	مجموعة	HM Hospitales	تطوير	
نشاط	علمي	وبحثي	مهم،	والذي	انعكس	في	319	مقالة	منشورة	في	
مجالت	دولية	ووطنية	رفيعة.	من	بينها،	175	في	مجالت	الربع	األول	و	
 HM	لمجموعة	المنشورات	هذه	وسمحت	الثاني.	الربع	مجالت	في	66
وحصلت	 كبيرين،	 وتميز	 بجودة	 علمي	 إنتاج	 بتطوير	 	Hospitales
على	مؤشر	تأثير	متوسط	يبلغ	6.36.	لقد	بلغ	مؤشر	األثر	التراكمي	
الذي	تم	الحصول	عليه	من	المنشورات	المختلفة	رقم	2.115,28،	مما	

يؤكد	االلتزام	بالتميز	في	البحث.
بينها	 من	 بحثيًا	 مشروًعا	 	86 تطوير	 تم	 	،2021 عام	 خالل	
من	 عليه	 الحصول	 تم	 والذي	 خارجي،	 بتمويل	 حظي	 مشروًعا	 	35
خالل	طلبات	عروض	تنافسية،	وتم	تمويل	51	منها	بموارد	مجموعة	
بالتقدم	 الواضح	 التزامها	 على	 يدل	 مما	 الخاصة	 	HM Hospitales

العلمي	والبحث.
المرضى	 في	خدمة	 الممكنة	 التكنولوجيات	 أفضل	 اكتساب	 إن	
الكاملة	والشاملة	ومتعددة	 الرعاية	الصحية	 واألطباء،	وتوافر	تغطية	
التخصصات	ألي	مريض،	والمؤهالت	العالية	لمهنيينا،	كل	ذلك	يجعل		
البحث	والتطوير	واالبتكار	ينشأ	بشكل	طبيعي	بصفته	جانبًا	آخر	من	

جوانب	الرعاية.
 HM مجموعة	 في	 والتطويرواالبتكار	 البحث	 من	 والهدف	

للمريض	من	خالل	تحسين	تشخيص	 فائدة	 تحقيق	 Hospitales	هو	
الخدمات	 تقديم	 تسهيل	 أو	 منه،	 الوقاية	 أو	 المرض،	 عالج	 أو	 	/ و	
الصحية.	يطرح	المهنيون	السريريون	مشاكلهم	الصحية	ويبحثون	عن	
أفضل	الحلول	العلمية	أو	يروجون	للدراسات	الالزمة	للوصول	إليها،	
بالموازاة	مع	تشجيعها	والبحث	عن	الموارد	والتحالفات	االستراتيجية	
كذلك		 يضم	 الذي	 االنتقالي	 الطب	 ممارسة	 إلى	 هذا	 يُترجم	 الالزمة.	

الفردية	 الرعاية	 إلى	 باإلضافة	 واألساسية،	 السريرية	 األبحاث	
الطب	 باسم	 نعرفه	اآلن	 لكل	مرض	في	كل	مريض،	في	ما	

الشخصي.
مع	هذه	المفاهيم	األساسية	والهدف	النهائي	المتمثل	
في	تحقيق	فائدة	مباشرة	في	المرضى	الذين	يتم	عالجهم	
في	مستشفياتنا،	تم	إنشاء	اللجنة	التنفيذية	للبحث	والتطوير	
)باختصار	 	HM Hospitales لمجموعة	 واالبتكار	
رفقة	 أيًضا	 وتشارك	 شهريًا	 تجتمع	 والتي	 	،)CEIDi
األساسي	 البحث	 في	 الرئيسيين	 والقادة	 العامة	 اإلدارة	
المسؤولة	عن	 الهيئة	 هي	 	CEIDi للمجموعة.	 والسريري	

جميع	أنشطة	البحث	والتطوير	واالبتكار	الخاصة	بنا،	وهي	
	،HM Hospitales	لمجموعة	واالبتكار	البحث	خطوط	تحدد

وتعمل	على	تعزيزها	وتمويلها.

البحث



43



التقرير السنوي لعام 21

مجموعة	HM Hospitales	البحث	كمجال	استراتيجي	تتفهم	
حيث	 بها،	 الخاص	 الصحية	 الرعاية	 نشاط	 لدعم	
تتعاون	مع	العديد	من	المختبرات	الصيدلية	والجامعات	
والمؤسسات	من	بينها	START	و	CNIC	و	IMDEA-Nanociencia	و	

.UCJC	و	UPM	و	CNIOو	CSIC

البحث	في	أرقام

البحث

الوحدة المركزية للتجارب السريرية
المرضى المنخرطون في التجارب السريرية حسب نوع الدراسة

20212020

95139غير	األورام
297148األورام	المرحلة	الثانية-الثالثة
266240األورام	المرحلة	األولى
130117كوفيد
3020وحدة	اللقاحات

1.090644
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التوظيف لكل وحدة
 المرضى المنخرطين في التجارب حسب المرض

HM HOSPITALES في مجموعة

20212020

43سرطان	الرأس	والرقبة
4123سرطان	الثدي
7562سرطان	الجهاز	الهضمي
1711سرطان	الجهاز	البولي	والتناسلي
54سرطان	المبيض
42سرطان	البروستات
819سرطان	الرئة
038الرئة	كوفيد
5927أمراض	الدم

START266240
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جميع	تدير	 	)UCEC( السريرية	 للتجارب	 المركزية	 الوحدة	
مادة	 في	 التحقيق	 تتضمن	 التي	 السريرية	 الدراسات	
فعالة	أو	ذات	تأثير	وهمي،	بما	في	ذلك	المنتجات	التي	
تحمل	ترخيًصا	للتسويق	عند	استخدامها	أو	دمجها	)في	التركيبة	أو	في	
العبوة(	بشكل	مختلف	عن	الصيغة	المسموح	بها،	أو	عند	استخدامها	
من	 مزيد	 على	 للحصول	 أو	 بها،	 مصرح	 غير	 أعراض	 لمعالجة	

المعلومات	حول	استخدام	مصرح	به.	
جميع	 وتدعم	 السريرية	 للتجارب	 المركزية	 الوحدة	 تنسق	
التجارب	السريرية	في	مجموعة	HM Hospitales	بطريقة	شاملة.	
األولوية	إلدارة	 إعطاء	 مع	 	،2008 عام	 في	 الوحدة	 هذه	 إطالق	 تم	
الشامل	 األورام	 مركز	 في	 إجراؤها	 تم	 والتي	 األورام،	 تجارب	
 HM Sanchinarro	لمستشفى	التابع	Clara Campal HM CIOCC
الجامعي.	تعتبر	هذه	الوحدة	مرجعا	أوروبيا	لتجارب	األورام	السريرية	
في	المرحلة	األولى،	وخالل	عام	2021	تم	الوصول	بالفعل	إلى	أكثر	

من	2000	مريض	منخرط	منذ	إطالقها.	
مجموعة	 في	 السريرية	 للتجارب	 المركزية	 الوحدة	 استمرت	
HM Hospitales	في	النمو	خالل	عام	2021،	بفعل	إدراكها	للحاجة	
إلى	إجراء	تجارب	سريرية	عالية	الجودة	بأعلى	مستويات	التميز	لكل	
من	المرضى	والمروجين	واألطباء	المتخصصين.	وتم	ربط	هذا	النمو	
بزيادة	عدد	التجارب	السريرية	وكفاءتها.	في	هذا	الجانب	األخير،	سمح	
بتطبيع	 السريرية	 التجارب	 في	صيدلية	 للعمليات	 ِوفقاً	 اإلدارة	 دمج	
جزٍء	كبيٍر	من	النشاط	اليومي.	وتُعّد	هذه	التجارب	السريرية	الفرصة	
الحقيقية	واألقوى	للمرضى	للوصول	إلى	أدوية	مبتكرة.	باإلضافة	إلى	
ذلك،	فهو	تدريب	مرتبط	بتضامن	حقيقي	يسمح	بتحقيق	تقدم	علمي	
يتعلق	 األمر	 أن	 وبما	 ذلك،	 مع	 بالموازاة	 المستقبل.	 مرضى	 سيفيد	
بعالجات	في	مرحلة	البحث	السريري،	يتم	إجراء	التجارب	مع	أقصى	
العالجات	 للمرضى.	من	جهة،	تخضع	هذه	 بالنسبة	 األمان	 درجات	
لفحوص	صارمة	لألمان،	كما	يجب	أن	تجتاز	مرحلة	موافقة	وفحوص	
اللجان	األخالقية	المحلية	ذات	الصلة،	وفي	حالتنا	يتعلق	األمر	باللجنة	
األخالقية	لبحوث	األدوية	)CEIm(	واللجنة	األخالقية	للرعاية	الصحية	
)CEAS(	في	مجموعة	HM Hospitales.	ومن	جهة	أخرى،	يتطلب	
األمر	موافقة	الوكالة	اإلسبانية	لألدوية،	وإذا	كانت	الدراسة	عالمية،	

تحتاج	أيضا	لموافقة	لجان	ووكاالت	تنظيمية	أوروبية.

وحدة	التجارب	السريرية

البحث
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أكتوبر	ُدّشنت	 في	 الوحدة	 هذه	
عقد	 بعد	 	،2008 عام	
مؤسسة	 بين	 اتفاق	
 HM	مجموعة	في	البحث
 South	و	Hospitales
 Texas Accelerated Research Therapeutics
)باختصار	START(،	وهي	مجموعة	أمريكية	
رائدة	عالمية	في	االختبارات	السريرية	
هو	 الهدف	 وكان	 األولى.	 للمرحلة	
جديدة	 أدوية	 تطوير	 عملية	 تسريع	
ُمستخدمة	في	الوقاية	من	السرطان	
المرضى	 ومنح	 وعالجه	
الوصول	 فرصة	
لعالجات	جديدة	
تكون	 عندما	

العالجات	التقليدية	فير	فعالة.	
لمرضى	 أساسية	 األولى	 للمرحلة	 السريرية	 التجارب	 تعد	
ذات	 المبتكرة	 األدوية	 فعالية	 تقييم	 على	 تعمل	 ألنها	 السرطان،	

اإلمكانات	المضادة	لألورام،	والتي	يتم	وصفها	ألول	مرة	للبشر.	
لكن	هناك	مشكلة	رئيسية	في	الوقت	الحاضر،	وتتمثل	في	وجود	
السريرية	 التجارب	 	 تتوفر	على	وحدات	 التي	 البلدان	 قليل	من	 عدد	
للمرحلة	األولى	في	طب	األورام	بالجودة	الالزمة	لتكون	قادرة	على	

تقديم	هذه	األدوية.	
عالوة	على	ذلك،	تعد	هذه	األنواع	من	الدراسات	أساسية	من	
الناحية	العلمية	ألنها	تحدد	التطور	الالحق	لألدوية	ومستقبلها	كعالجات	
محتملة	لألورام،	باإلضافة	إلى	أنها	تعكس	مستوى	البحث	السريري	
وفرت	 ألير،	 كالفو	 الدكتورإمليانو	 	 إدارة	 تحت	 البلد.	 أو	 للمؤسسة	
هذه	الوحدة	في	عام	2021	إمكانية	الحصول	على	أدوية	جديدة	لما	
مجموعه	265	مريًضا	في	82	تجربة	سريرية	من	المرحلة	األولى	

في	علم	األورام.

وحدة	المرحلة	األولى	في	طب	األورام
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األدوية	من	 أيًضا	 تتوفر	 أخرى،	 جهة	
بعض	 عالج	 تتيح	 التي	 الموّجهة	
الجزيئي،	 المستوى	 على	 األورام	
عام	 منذ	 الجانبية.	 اآلثار	 ويقلل	 يحسن	 مما	
العالجية	 األهداف	 مختبر	 يتوفر	 	،2012
للسرطان	 الجيني	 التسلسل	 خدمة	 على	
المجموعة،	 في	 المرضى	 جميع	 لفائدة	

معلومات	 منطقة	 إلى	 باإلضافة	
الحيوية	 المؤشرات	 عن	
لتركيز	عرض	المعلومات	
للمرضى	حول	األهداف	
والمساهمة	 العالجية،	
الناس	 اكتشاف	 في	
في	 المتمثلة	 للثورة	
وصف	 على	 القدرة	
"حسب	 عالج	
على	 بناًء	 الطلب"	

هذه	األهداف.	
على	 عالوة	

مختبر	 يتوفر	 ذلك،	
على	 العالجية	 األهداف	

يتم	 بالمريض	 للعناية	 منطقة	
حول	 المعلومات	 تركيز	 فيها	
المؤشرات	الحيوية	والمناهج	
السرطان.	 لدراسة	 األحدث	
األخير،	 القسم	 هذا	 في	
التسلسل	 إدراج	خدمة	 يتم	
تستخدم	 التي	 الجيني	
	،ion-Torrent	تكنولوجيا
وهي	تتيح	معرفة	القاعدة	
ورم	 لكل	 الجزيئية	
المخصص	 عالجه	 بهدف	
مرضى	 من	 واحد	 لكل	

مجموعتنا.

مختبر	األهداف	العالجية

البحث
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CEU San Pablo،	منذ	 جامعة	 مع	 وبالتعاون	 	،2009 عام	
بدأت	مؤسسة	البحث	لمجموعة	HM Hospitales	بتبني	
صيغة	جديدة	إلدارة	وتعزيز	البحث	والتطوير،	وتشجيع	
إنشاء	كراسي	األستاذية	الممولة	من	القطاع	الخاص.	في	هذا	السياق،	
تم	إطالق	ما	يلي	في	السنوات	األخيرة:	كرسي	األستاذية	MIS	في	
	،®Palex	مع	التعاون	بفضل	األسنان،	زراعة	وطب	الحيوية	المواد
وكرسي		األستاذية	في	الجراحة	الروبوتية	ألورام	البطن،	وكرسي		
األستاذية			)Orpea	SANYRES(	في	طب	الشيخوخة	المخصص،	
نتطور	حاليًا	 Klockner.	نحن	 األسنان	 لزراعة	 األستاذية	 وكرسي	
نحو	نموذج	مختلف	من	كراسي	األستاذية،	بهدف	إضفاء	لمسٍة	من	
االبتكار	على	إدارة	هذا	النموذج	الناجح	للتعاون	بين	المؤسسات	ذات	
االهتمامات	المشتركة	في	مجال	البحث.	بناًء	على	هذا	المفهوم،	تم	
الدواء	 اقتصاديات	 في	 األستاذية	 كرسي	 تعيين	 	2020 عام	 خالل	
للسمنة	ومخاطر	القلب	واألوعية	الدموية،	وكرسي	األستاذية	الدولي	
لألبحاث	في	الجراحة	العامة	والجهاز	الهضمي،	وكرسي	األستاذية	
الدولي	في	أبحاث	علم	األورام	الجزيئي،	وكرسي	األستاذية	الدولي	
في	أبحاث	العالج	اإلشعاعي	المتقدم.	وسيتم	تطويرها	جميعًا	الحقًا.
تنظم	 والتي	 المفعول،	 السارية	 اآلتية	 االتفاقيات	 حاليًا	 توجد	
 HM Hospitales بمجموعة	 المرتبطة	 المختلفة	 األستاذية	 كراسي	

:HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	ومؤسسة

كراسي	األستاذية	الممّولة	
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Klockner 1. كرسي أستاذية زراعة األسنان

  KLOCKNER S.A, Universidad San PabloCEU األعضاء: 
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	ومؤسسة

األسنان،	 زراعة	 حول	 الالزمة	 العلمية	 المعلومات	 توفير	 الهدف:	
وتشكيل	منتدى	للنقاش	للمهنيين	الذين	يركز	نشاطهم	العلمي	أو	المهني	

على	هذا	المجال	من	المعرفة	والبحث.

المدير:	الدكتور	مانويل	فرنانديز	دومينغيز

تاريخ	البدء	والمدة:	وقّع	السيد	ألكسندر	مانويل	بادروس	رولدان	كرسي	
 KLOCKNER,	عن	بالنيابة يناير	2010	 األستاذية	في	مدريد	يوم	2	
S.A.،	وسعادة	الدكتور	رافاييل	سانشيز	ساوس	بصفته	عميًدا	لجامعة	
باسم	 ليتونا	 دي	 لوبيز	 مارتينيز	 خوان	 والسيد	 	،San Pablo CEU
 HM لمجموعة	 البحث	 مؤسسة	 حاليًا	 تسمى	 )والتي	 مدريد	 مؤسسة	
للتمديد	ضمنيًا	 قابلة	 سنوات	 	3 لمدة	 عنها،	 وبالنيابة	 	)Hospitales

لفترات	متساوية.

2. كرسي األستاذية ORPEA في طب الشيخوخة المخصص

األعضاء: Orpea Ibérica, S.A.U.	وجامعة	San CEU	ومؤسسة	
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث

رعاية	 لتقديم	 المسنين	 للمرضى	 الصحية	 الرعاية	 تحسين	 الهدف:	
شاملة	وفردية،	والتي	تعمل	على	جعل	الطب	المخصص	عالي	الجودة	

واقعا	ملموسا	في	هذه	المجموعة	من	المرضى.

المدير:	الدكتور	خوسي	باربيران	لوبيز	والدكتور	برناردو	
لوبيز	غوميز.

في	 	 األستاذية	 كرسي	 توقيع	 تم	 والمدة::	 البدء	 تاريخ	
أزنار	 مانويل	 السيد	 بين	 	2018 يناير	 	18 يوم	 مدريد	
 .Orpea Ibérica S.A.U.o 	 عن	 ونيابة	 باسم	 أزنار	
رئيًسا	 بصفته	 برناردينو	 كالفو	 أنطونيو	 السيد	 وسعادة	
إيلينا	غارسيا	 ماريا	 والسيدة	 	،San Pablo CEU لجامعة	
والسيد	 	،San Pablo CEU جامعة	 مديرة	 بصفتها	 روخو	

البحث	 مؤسسة	 عن	 ونيابة	 باسم	 غونزاليس	 مورينو	 ألفونسو	
 3 لمدة	 صالحيته	 وتمتد	 	.HM Hospitales لمجموعة	 التابعة	
أماكن	 في	 ويقع	 متساوية،	 لفتراٍت	 ضمنيا	 للتمديد	 قابلة	 سنوات	
وفي	 	USP-CEU الطب	 كلية	 في	 	،SANYRES مجموعة	 إقامة	

.HM Hospitales	مجموعة

San Pablo CEU	بجامعة	المرتبطة	األستاذية	كراسي

البحث
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 SIEMENS HEALTHINEERS  1.  كرسي األستاذية 
 EN PET-RM

البحث	 ومؤسسة	 	.Siemens Healthineers S.L.U األعضاء:  
HM Hospitales	لمجموعة	التابعة

الهدف:	التدريب	والبحث	ونقل	نتائج	البحث	والنشر	العلمي	في	مجال	
باإلصدار	 المقطعي	 التصوير	 تقنية	 باستخدام	 التشخيصي	 التصوير	

البوزيتروني-التصوير	بالرنين	المغناطيسي.

المديرة:	الدكتورة	لينا	غارسيا	سانياماك.

 22 يوم	 مدريد	 في	 األستاذية	 كرسي	 توقيع	 تم	 والمدة:	 البدء	 تاريخ	
يناير	2018	من	قِبل	االستاذ	لويس	كورتينا	تاراتس	باسم	ونيابة	عن	
Siemens Healthineers S.L.U		والسيد	خافيير	ريغيرا	إراستي	
 HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	مؤسسة		عن	ونيابة	باسم

لمدة	سنة	واحدة	قابلة	للتمديد	ضمنيًا	لفترات	متساوية.	

ويُجدد	كرسي	األستاذية	يوم	5	أبريل	2022،	مع	تحديد	ثالث	مشاريع	
جديدة.

2. كرسي األستاذية "الذكاء االصطناعي المطبق في قطاع الصحة"

 HM HOSPITALES و	 	.OEQUIFAX IBÉRICA, S.L األعضاء: 
HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	ومؤسسة	1989, S.A

الهدف:	البحث	ونقل	نتائج	البحوث	والنشر	العلمي	في	مجاالت	الذكاء	
االصطناعي	في	القطاع	الصحي.

المديرة:	الدكتورة	إرنستينا	ميناسالفاس	رويز.

 22 يوم	 مدريد	 في	 األستاذية	 كرسي	 توقيع	 تم	 والمدة:	 البدء	 تاريخ	
أبريل	2019	من	قِبل	السيد	كارلوس	ألونسو	مارتنيز	والسيدة	صوفيا	
 Sociedad EQUIFAX IBÉRICA، عن	 ونيابة	 باسم	 ريفيا	 أوسين	
 HM عن	 عن	 ونيابة	 باسم	 سيدون	 أباركا	 خوان	 والدكتور	 	.S.L
باسم	 إيراستي	 S.A	HOSPITALES 1989،.	والسيد	خافيير	ريغيرا	
ونيابة	عن	مؤسسة	البحث	التابعة	لمجموعة	HM Hospitales،	لمدة	
عامين	قابلة	للتمديد	ضمنيًا	لفترات	سنوية	تصل	إلى	5	سنوات	كحد	

أقصى.

كراسي	األستاذية	التابعة	للشركة
HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	مؤسسة	-	HM Hospitales

يوجد	حاليًا	العديد	من	االتفاقيات	السارية	المفعول،	والتي	تنظم	كراسي	األستاذية	المختلفة	المرتبطة	بمجموعة	HM Hospitales	ومؤسسة	
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث

البحث
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3. كرسي األستاذية في علم أعصاب السينما التطبيقي

ومؤسسة	 	MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN األعضاء: 
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث

الهدف:	تطبيق	الطب	النفسي	وعلم	أعصاب	السنيما		واألنثروبولوجيا	
السريرية.

المدير:	الدكتور	لويس	كاباييرو	مارتينيز.

 14 يوم	 مدريد	 في	 األستاذية	 كرسي	 توقيع	 تم	 والمدة:	 البدء	 تاريخ	
 MEDIASET	عن	ونيابة	باسم	فاسيلي	باولو	السيد	قِبل	من	2019	يونيو
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.	والسيد	خافيير	ريغيرا	إراستي	
 HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	مؤسسة		عن	ونيابة	باسم

لمدة	سنة	3	سنوات.

الصيدالني  االقتصاد  NOVO NORDISK في  األستاذية  4.  كرسي 
للسمنة ومخاطر القلب واألوعية الدموية

 HM Hospitales	مجموعة	و	Novo Nordisk Pharma :األعضاء
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	البحث	مؤسسة	و

تنطوي	عليها	 التي	 السمنة	والمخاطر	 المعرفة	حول	 تعميق	 الهدف:	
في	مجال	القلب	واألوعية	الدموية،	للتمكن	بهذه	الطريقة	من	تحقيق	
تقدم	في	الوعي	االجتماعي	بهذه	المشكلة.	لتحقيق	ذلك،	يتولى	كرسي	
مخاطر	 ونشر	 التدريب	 إلى	 تهدف	 أنشطة	 خطة	 تطوير	 األستاذية	
القلب	واألوعية	الدموية	المرتبطة	بالسمنة	ونهج	التعامل	مع	مرضى	

السمنة	في	إسبانيا.

المدير:	الدكتور	ألفونسو	مورينو.

 11 يوم	 مدريد	 في	 األستاذية	 كرسي	 توقيع	 تم	 والمدة:	 البدء	 تاريخ	
 Novo	عن	ونيابة	باسم	إيباياردو	أولغا	السيدة	قِبل	من	2019	نوفمبر
Nordisk Pharma،	والسيد	خافيير	ريغيرا	إراستي	باسم	ونيابة	عن	
مؤسسة	البحث	التابعة	لمجموعة	HM Hospitales،	والدكتور	خوان	
أباركا	سيدون	نيابة	عن	مجموعة	HM Hospitales،	لمدة	عام	واحد	
قابلة	للتمديد	ضمنيًا	لفترات	سنوية	تصل	إلى	5	سنوات	كحد	أقصى.

ُدّشن	في	يوم	20	يوليو	2021	"مرصد	السمنة	لدى	المراهقين"	بهدف	
متابعة	60.000	مريض	في	سن	الطفولة	والمراهقة.
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1.  كرسي أستاذية البحث في "طب األذن والسمع التطوري وعلم 
مستحاثات البشر"

 Alcalá وجامعة	 	.HM HOSPITALES 1989, S.A األعضاء:  
.Alcalá	لجامعة	العامة	والمؤسسة	))UAH

الهدف:	البحث	ونقل	نتائج	البحث	والنشر	العلمي	في	مجاالت	تطور	
وكذلك	 اللغة،	 وأصل	 البشري	 بالتطور	 يتعلق	 فيما	 البشرية	 األذن	
مجال	 في	 وتطبيقاتها	 األعضاء	 وظائف	 وعلم	 التشريح	 علم	 تطور	

جراحة	األنف	واألذن	والحنجرة.

المدير:	الدكتور	إغناسيو	مارتنيز	منديثابال.

تاريخ	البدء	والمدة:	تم	توقيع	كرسي	األستاذية		في	ألكاال	دي	اناريس	
باسم	 سيدون	 أباركا	 خوان	 الدكتور	 قِبل	 من	 	2019 يناير	 	23 يوم	
والسيد	ف.	خافيير	 	،.HM HOSPITALES 1989, S.A ونيابة	عن	
البحث	والتحويل	باسم	ونيابة	عن	جامعة	 نائب	مدير	قسم	 دي	ماتا		
UAH،	والسيدة	ماريا	تيريزا	ديل	فال	نونيز	باسم	ونيابة	عن	ونيابة	

عن	المؤسسة	العامة	لجامعة	Alcalá،	لمدة	3	سنوات.

وفي	6	يونيو	2022،	تم	توقيع	عقد	تجديد	كرسي	األستاذية	في	جامعة	
. UAH

2. كرسي األستاذية في الرضحيات الرياضية

 .HM Hospitales	ومجموعة	da Coruña	جامعة	األعضاء:

الهدف:	تشجيع	التدريب	عالي	الجودة	في	طب	الرضحيات	الرياضية	
في	مجاالت	الطب	والعالج	الطبيعي	والتربية	البدنية	وتحفيز	البحث	

في	مجال	الرضحيات	الرياضية.	

المدير:	الدكتور	رافاييل	أريازا.

البدء	والمدة:	تم	توقيع	كرسي	األستاذية	في	غاليسيا	يوم	18  تاريخ	
أكتوبر	2021	من	قِبل	الدكتور	سالفادور	نايا	فرنانديز	نائب	رئيس	
قسم	السياسة	العلمية	والبحث	والنقل	لجامعة	Da Coruña،	والدكتور	
رافاييل	سيلفا	أغريغان	لمدة	سنة	واحدة	قابلة	للتمديد	ضمنيا	لفترات	

سنوية.

 HM Hospitales	مجموعة	قِبل	من	ممولة	أستاذية	كراسي
HM Hospitales	مجموعة	أبحاث	مؤسسة

البحث
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3. كرسي أستاذية الطب المستند إلى الفعالية.

البحث	 ومؤسسة	 	Weber مؤسسة	 األعضاء:	
.HM Hospitales	لمجموعة	التابعة

البحوث	 نتائج	 ونقل	 البحث	 الهدف:	
اقتصاد	 مجاالت	 في	 العلمي	 والنشر	

الصحة.

المدير:	الدكتور	ألفارو	هيدالغو.

توقيع	 تم	 والمدة.	 البدء	 تاريخ	
 HM في	 األستاذية	 كرسي	

 12 يوم	 	Sanchinarro
 3 لمدة	 	2017 ديسمبر	
للتمديد	 ابلة	 سنوات	
لفترات	 ضمنيا	

سنوية.	

لدى	كرسي	األستاذية	
لبرنامج	 مخطط	

اقتصاد	 في	 تدريسي	
يوم	 تنظيم	 مع	 الصحة،	
ورشات	 وثالث	 دراسي	

عمل	لتقييم	التكنولوجيا.
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تدريس	درجة	البكالوريوس

مجموعة	HM Hospitales	وجامعة	Camilo وحدت	
José Cela	معارفهما	وخبرتهما	في	مشروع	
الصحة،	 علوم	 في	 الجامعي	 للتدريب	 رائد	
تدريب	 في	 التطوير	 إلى	 بالحاجة	 راسخة	 قناعة	 من	 انبثق	 والذي	
المهنيين	الصحيين	المستقبليين،	مع	إدماج	المستشفى	بصفته	محورا	
إدراج	 األولى،	سيتم	 للمرة	 التعليمي.	 برنامجهم	 في	 وهيكليا	 أساسيا	
الوهلة	 منذ	 المهنيين	 هؤالء	 تدريب	 في	 االستشفائية	 المراكز	 رؤية	
الطالب	 على	 يجب	 التي	 والمؤهالت	 القدرات	 تشجيع	 مع	 األولى،	
األمر	 يتعلق	 التخصصات.	 ومتعدد	 عملي	 منظور	 من	 تنميتها	
بمشروع	جامعي	فريد	ومستقبلي	تتأثر	فلسفته	بثقافة	الرعاية	المتكاملة	
للمريض.	ويحظى	هذا	المشروع	بمناهج	التدريس	األكثر	ريادة	من	
خالل	جامعات	متكاملة	في	المستشفيات	نفسها	والتكنولوجيات	األكثر	

تقدما.
لنا	مؤسسة	 المؤهالت،	سمحت	 التحقق	من	 تقديم	بحوث	 بعد	
ِوفقًا	 	Fundación para el Conocimiento Madrid+d
لتدريس	 جديدة	 شهادات	 ثالث	 إدراج	 المفعول	 السارية	 للتشريعات	
دروس	في	طب	األسنان	وهندسة	الكمبيوتر	والتغذية،	وسيتم	تسجيل	

أول	فوج	من	طالب	هذه	المواد	في	سبتمبر	2022. 
 San	جامعة	في	الصحة	لعلوم	طالبنا	يواصل	أخرى،	جهة	من
Pablo CEU	تدريبهم	النظري	والتطبيقي	في	مستشفيات	المجموعة،	
تحت	إشراف	اساتذتهم	السريريين	وإلى	غاية	انتهاء	دراساتهم	تماما.	
جودة	 في	 الثالثة	 الجائزة	 السريرية	 الطبية	 العلوم	 قسم	 تلقى	 وقد	
التدريس	والبحث	ألقسام	جامعة	San Pablo CEU	لعام	2021،	مما	

يسلط	الضوء	مرة	أخرى	على	مزايا	التدريس	في	مصحاتنا.	
تزايد	عدد	الطالب	الجامعيين	في	السنوات	األخيرة،	حيث	وصل	
حاليًا	إلى	أكثر	من	1.000	طالب	في	شعبة	الطب،	وحوالي	360	في	
شعبة	التمريض،	وأكثر	من	600	في	شعبة	طب	األسنان،	باإلضافة	
الطبيعي،	 والعالج	 النفس،	 علم	 مثل	 األخرى	 الشعب	 طالب	 إلى	
وال	 الحيوية.	 الطبية	 والهندسة	 والتغذية،	 والصيدلة،	 الوراثة	 وعلم	
الدولي	 المستوى	 على	 النمو	 في	 مستمرا	 بمجموعتنا	 االهتمام	 يزال	

العليا	 الدراسات	 إلى	 اإلشارة	 تنبغي	 كما	 الوباء.	 من	 الرغم	 على	
الالتينية	 أمريكا	 بالتنسيق	مع	جامعات	في	 التمريض	 المزدوجة	في	
 Cartagena وجامعة	 بالشيلي،	 سنتياغو	 في	 	Desarrollo )جامعة	
في	كولومبيا(.	وقد	نال	أكثر	من	60	ممرًضا	شهادة	الدراسات	العليا	
المزدوجة	للتمكن	من	ممارسة	المهنة	في	بلدان	االتحاد	األوروبي.	

التدريس
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الدراسات	العليا
مجاالت   HM Hospitales مجموعة  في  العليا  الدراسات  تشمل 

االهتمام التالية 

•	التأهيل	المتخصص	لألطباء	المقيمين
•	برامج	المنح	الدراسية

•		التدريب	المستمر	لهيئة	األطباء
•		دورات	تدريبية	وطنية	ودولية

•		برامج	الماجيستير
•	برامج	الدكتوراه

مرتبطتين	 لجنتين	 على	 	HM Hospitales مجموعة	 تتوفر	
والدراسات	 البكالوريوس	 لطلبة	 التدريسي	 بالنشاط	 مباشًرا	 ارتباًطا	
المقيمين.	 لألطباء	 المتخصص	 والتدريب	 المستمر	 والتدريب	 العليا	
لتمييزها	عن	هيئة	 الطريقة	 بهذه	 التدريب،	وُسميت	 أولها	هي	لجنة	
التدريس	للدراسات	العليا،	والتي	تشمل	النشاط	الُممارس	في	درجات	
الطب،	والتمريض،	وعلم	النفس،	والعالج	الطبيعي،	وطب	األسنان،	
والصيدلة،	ومركز	التدريب	في	معهد	HM	للمهن	الصحية	الحيوية	
باإلضافة	 	،)Profesiones Biosanitarias HM Hospitales(
إلى	بعض	أنشطة	الدراسات	العليا:	التدريب	المستمر	لهيئة	األطباء،	

الماجيستير،	المنح	الدراسية،	والمناوبات	الوطنية	والدولية.	
القضايا	 معالجة	 إلى	 العليا	 للدراسات	 التدريس	 لجنة	 تهدف	
باعتبار	 حصريًا،	 المقيمين	 لألطباء	 المتخصص	 بالتدريب	 المتعلقة	
 .HM Hospitales	مجموعة	هيكل	داخل	للتمثيل	المعتمدة	الهيئة	أنها
في	الوقت	الحالي،	توجد	لجنتان	للدراسات	العليا؛	واحدة	في	مدريد	
للتشريعات	 االمتثال	 يتم	 الطريقة	 وبهذه	 برشلونة،	 في	 واألخرى	
المقيمين	 والممرضين	 األطباء	 اعتمادات	 ِوفق	 المفعول	 السارية	

.HM Hospitales	لمجموعة

التدريب المتخصص لألطباء والممرضين المقيمين
التخصصات	المعتمدة	حاليًا	وعدد	المقيمين	ُمدرج	أدناه:

1. مقاطعة مدريد:
•		عالج	األورام	اإلشعاعي:	4	مقيمين	في	التدريب

•		طب	األطفال	ومجاالت	خاصة:	4	مقيمين	في	التدريب
•		أمراض	النساء	والتوليد:	4	مقيمين	في	التدريب

•		الطب	الداخلي:	5	مقيمين	في	التدريب
•		الطب	النووي:	1	مقيم	في	التدريب

تم	الحصول	على	االعتماد	في	تخصص	علم	األورام	الطبي	في	
عام	2021،	وسيلتحق	المقيمون	بهذا	التخصص	طوال	عام	2022.
البولية	 المسالك	 جراحة	 في	 االعتمادات	 على	 الحصول	 وتم	
وسيلتحق	 	.2022 عام	 في	 الهضمي	 والجهاز	 العامة	 والجراحة	

المقيمون	بهذا	التخصص	في	عام	2023.

)HM NENS( 2. برشلونة
•		طب	األطفال	ومجاالته	الخاصة:	1	مقيم	في	التدريب

•		التمريض	في	طب	األطفال:	1	مقيم	في	التدريب

برامج المنح الدراسية
يهدف	برنامج	المنح	الدراسية	في	مجموعة	HM Hospitales	إلى	
معرفية،	 مجاالت	 في	 المتخصصين	 لألطباء	 تكميلي	 تدريب	 توفير	
وعلى	الرغم	من	عدم	االعتراف	بها	حاليًا	كتخصص،	فهي	تشكل	في	
الممارسة	اليومية	تخصًصا	فرعيًا	قائًما	بذاته.	تحقيقا	لهذه	الغاية،	تم	
حاليا	تنظيم	برامج	ذات	محتوى	متنوع	من	قِبل	فِرق	طبية	مرموقة	

دوليا.

التدريب المستمر الموجه للهيئة الطبية
 HM مجموعة	 في	 العليا	 الدراسات	 قسم	 أدار	 	،2021 عام	 خالل	
وجلسات	 الدراسية	 واأليام	 الدورات	 من	 كبيًرا	 عدًدا	 	Hospitales
 HM لمجموعة	 مختلفة	 مستشفيات	 في	 نُظمت	 التي	 التدريس	
والمقيمين	 األطباء	 تدريب	 تحسين	 بهدف	 	Hospitales Group
والمرضى.	على	وجه	التحديد،	نُّظمت	مائة	جلسة	تدريسية	وأكثر	من	
70	دورة	تدريبية.	وتم	اعتماد	17	من	هذه	األنشطة	في	عام	2021 

من	قِبل	لجنة	التدريب	المستمر	لمقاطعة	مدريد.	
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دورات تدريبية وطنية ودولية
طابع	 لها	 	HM Hospitales مجموعة	 مجموعة	 أن	 إلى	 بالنظر	
الفرصة	 يوفر	 التدريبية"	 "الدورات	 برنامج	 فإن	 جامعي،	 تدريسي	
جميع	 من	 الطالب	 أو	 المقيمين	 األطباء	 أو	 المتخصصين	 لألطباء	
أنحاء	العالم،	للبقاء	في	مستشفياتنا	لفترات	مختلفة	حسب	احتياجاتهم	
التدريبية.	بهذه	الطريقة،	سيكونون	قادرين	رفقة	المهنيين	الصحيين	
لمجموعة	HM Hospitales	على	تعلم	جميع	أنواع	التقنيات	االطبية	
والجراحية	والروبوتية	والمختبرية	والتشخيصية	عبر	الصور،	وكل	

ما	يقدمه	الطب	الريادي	في	القرن	الحادي	والعشرين.	
ننسى	 أن	 ودون	 البرنامج،	 لتطوير	 المبذولة	 للجهود	 نتيجة	
التنويه	بشدة	بجميع	المهنيين	الذين	جعلوه	ممكنًا،	استقبلت	مجموعة	
HM Hospitales	خالل	عام	2021	أكثر	من	45	مقيًما	وطنيًا	و	43 

طبيبًا	مقيًما	وأخصائيًا	دوليًا.	
ومن	أجل	إضفاء	الطابع	الرسمي	على	العالقات	مع	المؤسسات	
 HM	مجموعة	وقعت	الخارجيين،	الخدمات	ومقدمي	والخاصة	العامة
Hospitales	اتفاقيات	مختلفة	للتعاون	التعليمي	خالل	عام	2021،	
كما	تحافظ	على	استمرارية	االتفاقيات	التي	تم	توقيعها	في	السنوات	
على	 بناًء	 عليها.	 الحصول	 تم	 التي	 الممتازة	 للنتائج	 نظًرا	 السابقة،	
 629 أجرى	 	،2021 عام	 وخالل	 والمعاهدات،	 االتفاقيات	 هذه	
طالبًا	ينحدرون	من	جامعات	وشركات	مختلفة	تدريبات	خارجية	في	

.HM Hospitales	مجموعة

برامج الماجستير
	،CEU San Pablo الموقعة	مع	جامعة	 بموجب	االتفاقية	اإلطارية	
لطالب	 وتطبيقيًا	 نظريًا	 تدريبًا	 	HM Hospitales مجموعة	 توفر	

الجامعة	والمسجلين	في	درجات	الماجستير	الجامعية	التالية:

•  ماجستير جامعي في تمريض األطفال وحديثي الوالدة 
داخل المستشفيات

•  ماجستير جامعي في تمريض الطوارئ ورعاية الحاالت 
الحرجة بالمستشفى

•  ماجستير خاص في جراحة الفم وزرع األسنان 
•  ماجستير خاص في طب لّب األسنان وترميم األسنان 

المتقدم
•  ماجستير خاص في تقويم األسنان وجراحة تقويم 

األسنان والفكين 
•  ماجستير في قانون الصحة

•  ماجستير خاص في التجارب السريرية
•  ماجستير جامعي في الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب 

والتشخيص والعالج
•  ماجستير جامعي في البحث السريري والتطبيقي في علم 

األورام
•  ماجستير خاص في طب وجراحة اللثة

•  ماجستير خاص في تقييم اإلصابات الجسدية والخبرة 
الطبية والتسوية خارج المحكمة للنزاعات المتعلقة 

بالمسؤولية الصحية
•  ماجستير جامعي في الوقاية من المخاطر المهنية

 Abat( ماجستير خاص في تقويم األسنان المكثف  •
)Oliva

في	 تدريبهم	 تم	 الذين	 العليا	 الدراسات	 إجمالي	طالب	 تجاوز	
مجموعة	HM Hospitales	عدد	800	طالبًا	خالل	عام	2021.

التدريس
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التابع	تم	 الحيوية	 الصحية	 مهن	 في	 التدريب	 مركز	 إنشاء	
قِبل	 من	 	2013 عام	 في	 	HM Hospitales لمجموعة	
للتدريب	 مركز	 إنشاء	 بهدف	 	HM Hospitales مجموعة	
تدريب	 يتولى	 والذي	 والعليا،	 المتوسطة	 الدرجة	 من	 المهني	
والتعامل	 الجديدة	 للتكنولوجيات	 ِوفقًا	 ممتازة،	 مؤهالت	 ذوي	 مهنيين	

المباشر	مع	المرضى.	
واستنادا	إلى	هذه	القواعد	الهيكلية،	تم	إرساء	عملية	التدريس	في	

 HM Hospitales	لمجموعة	التابعة	الحيوية	للصحة	المهنية	المراكز
بصورة	طبيعية	في	المستشفيات،	والتي	شملت	دورات	تدريبية	مهنية	
من	الدرجة	المتوسطة	والعليا،	وتم	تسجيل	أكثر	من	800	طالب	في	

مختلف	الدورات	التعليمية	في	العام	الدراسي	2022-2021.

TCAE:	فني	رعاية	مساعد	في	التمريض

شباب	لهم	مستقبل.	التأهيل	المهني

الطالبالمجموعاتمدريد

2018/192019/202020/212021/22

موستوليس
TCAE4220211201214
2729290117حالة	التبعية

HM Puerta del Sur
135404128المعالجة	باإلشعاع
2118114118134الصور

AP162616073

HM Montepríncipe

TCAE2110113100100
147454946الصيدلة

HM Rivas

TCAE4120

17664676659832

TAPSD:	فني	في	رعاية	األشخاص	المعتمدين	على	الغير:	
TSIPD:	فني	أول	في	التصوير	التشخيصي	والطب	النووي

TSAPC:	فني	أول	في	التشريح	المرضي	والتشخيص	الخلوي
TSRTP:	فني	أول	في	العالج	اإلشعاعي	وقياس	الجرعات

TFPF:	فني	في	المجال	الصيدلي	وشبه	الصيدلي.
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األحجام	االقتصادية

عام	عام	 المجموعة	 أنهت	 الفوترة.	 في	 القياسي	 الرقم	 حطم	
2021	محققة	رقم	أعمال	يُقارب	574	مليون	يورو.	مما	
 2020 بعام	 107	مليون	يورو	مقارنة	 يبلغ	 يُشّكل	نموا	
)نسبة	نمو	تبلغ	23%(.	وقد	تأثر	عام	2020	بشدة	بأزمة	كوفيد-19،	
وعرفت	الفوترة	العضوية	انخفاًضا	كبيرا،	وتم	تعويض	ذلك	بإدماج	
و	 	2021 عامي	 بين	 المقارنة	 عند	 المجموعة.	 في	 جديدةٍ	 أصوٍل	
2019،	فقد	شهدت	المجموعة	نموا	سنويا	بنسبة	11%،	وهي	نسبة	
التحليالت	 إدماج	قسم	 تم	 	،2021 السابقة.	في	عام	 للسنوات	 مماثلة	
السريرية	في	المجموعة	الموحدة	باإلضافة	إلى	األصول	الجديدة	في	

.Gálvez	و	Chip	و	Málaga de El Pilar
على	الصعيد	اإلقليمي،	شهدت	مدريد	ارتفاعا	في	فوترتها	بلغ	
41,1	مليون	يورو	مقارنة	بعام	2020.	وتُشّكل	اإليرادات	الصحية	
100%	من	هذا	االرتفاع،	من	جهة	بسبب	استعادة	النشاط	المفقود	في	
عام	2020،	ومن	جهة	أخرى	بسبب	رعاية	مرضى	كوفيد-19	طوال	
عام	2021،	مع	التركيز	أساًسا	على	أنشطة	المختبر	والطب	الداخلي.	
استعادة	 الدوليين	 بالمرضى	 المتعلقة	 اإليرادات	 لم	تستطع	 مع	ذلك،	
بالتدريب	تراجعًا	 أرقام	عام	2019.	وتعاني	اإليرادات	ذات	الصلة	
خفيفًا	ناتًجا	عن	تفكك	االتحاد	األوروبي،	بالنظر	إلى	دخول	طالب	
المشروع	المشترك	الجديد	ُمستقبال،	والذي	ُطّور	بالتعاون	مع	جامعة	

.Camilo José Cela
وقد	استعادت	منطقة	غاليسيا	مسار	النمو.	حيث	عرفت	الفوترة	
الصحية	ارتفاًعا	بلغ	10,3	مليون	يورو،	مما	يمثل	زيادة	تبلغ	5,9 
الصحية	 القطاعات	 جميع	 وتنمو	 	.2019 بعام	 مقارنة	 يورو	 مليون	

بوتيرة	قوية،	بما	فيها	الطب	اإلشعاعي	واإلخصاب	في	األنابيب.

	،2020 عام	 في	 بدأ	 الذي	 النمو	 وتيرة	 ليون	 إقليم	 ويواصل	
حيث	عرف	حجم	الفوترة	زيادة	بلغت	2,2	مليون	يورو.	مما	يُشّكل	

نموا	إجماليا	يقارب	4,0	ماليين	يورو	مقارنة	بعام	2019.
كما	عرفت	برشلونة	نموا	قويا	بلغ	13,0	مليون	يورو	مقارنة	
 .2020 لعام	 الفوترة	 2020،	وساهم	ذلك	في	استعادة	خسائر	 بعام	
خالل	 من	 المنطقة	 هذه	 في	 الفوترة	 تحسنت	 	،2019 بعام	 ومقارنة	
 HM Nou Delfos مستشفى	 وقاد	 يورو.	 مليون	 	7,2 بلغت	 زيادة	
أنهى	 حين	 في	 يورو،	 مليون	 	8,0 بلغت	 زيادة	 عبر	 النمو	 وتيرة	
مستشفى	HM Nens	وحده	العام	بفوترة	إجمالية	تقل	عن	عام	2020. 
واستناًدا	إلى	التطور	الشهري	لمستشفى	HM Nens،	تأثرت	النتيجة	
السنوية	بانخفاض	كبير	عن	المعتاد	في	الفوترة	خالل	الفصل	األول.
في	عام	2021،	اندمجت	في	شبكة	الرعاية	3	مستشفيات	جديدة	
في	مالقة،	مما	أضاف	إلى	مجموعة	HM Hospitales	منطقة	جديدة	
 HM Hospitales	مجموعة	قررت	ذلك،	على	عالوة	فيها.	تتواجد

اعتبار	نطاق	المختبرات	كمنطقة	إضافية.	
بالنسبة	للنفقات،	ارتفعت	التكاليف	المتغيرة	تماشيا	مع	ارتفاع	
وقد	 ذلك.	 خالل	 الفعالية	 من	 مزيد	 تحقيق	 مع	 لكن	 الفوترة،	 حجم	
تكاليف	 ارتفعت	 حين	 في	 الوتيرة،	 بنفس	 الثابتة	 التكاليف	 تطورت	
بسبب	 الماضية	 بالسنوات	 مقارنةً	 أكبر	 بشكٍل	 البشرية	 الموارد	

التعاقدات	التي	أُبِرمت	لتلبية	االرتفاع	القوي	في	طلبات	الرعاية.
 5.958 للمجموعة	 العاملة	 القوى	 بلغ	عدد	 ديسمبر،	 	31 في	
والجيد،	 المستقر	 بالتوظيف	 التزامها	 المجموعة	 وتواصل	 عامل.	

ولديها	حاليًا	81%	من	الموظفين	الدائمين.

مجموعة	HM Hospitales	باألرقام

20142015201620172018201920202021المداخيل

232.406262.079318.112343.928393.230442.342447.387553.613االيرادات	الطبية

%Var%22,82%12,77%21,38%8,12%14,33%12,49%1,14%23,74
7.9368.5419.6739.80413.14613.1908.52310.259إيرادات	أخرى

6.0216.7527.3498.3228.8169.45410.2979.830التدريب	وما	يتصل	به
246.363277.372335.134362.054415.192464.986466.206573.701اجمالي	االيرادات

%Var%22,16%12,59%20,82%8,03%14,68%11,99%0,26%23,06
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CAPEX إجمالي النفقات الرأسمالية
في	جانب	االستثمارات،	بلغ	حجمها	عام	2021	رقم	34,9	مليون،	
عام	 خالل	 	.2019 لعام	 الكبيرة	 األرقام	 نفس	 إلى	 عادت	 وبذلك	
الرأسمالية	 النفقات	 إجمالي	 فيما	يخص	 بُذلت	جهود	خاصة	 	،2021
رئيسية	 خطة	 نتيجة	 كانت	 والتي	 غاليسيا،	 في	 للصيانة	 	CAPEX
خالل	 من	 مدريد	 منطقة	 عرفته	 الشيء	 ونفس	 المنشآت،	 لتجديد	
التشخيصي	 التصوير	 القيمة،	مثل	جهاز	 تجديد	بعض	اآلالت	عالية	
البوزيتروني-التصوير	 المقطعي	باإلصدار	 التصوير	 تقنية	 باستخدام	
المقطعي	المحوسب	في	مستشفى	HM Sanchinarro،	والذي	بلغت	
قيمة	تجديده	1,5	مليون	يورو.		وعلى	نحو	مماثل،	كان	عام	2021 

مشحونًا	باألشغال	المرتبطة	بتجديد	الرخص.

فيما	يتعلق	بإجمالي	النفقات	الرأسمالية	المتعلقة	بالتوّسع،	تجدر	
اإلشارة	إلى	بناء	ُمرّكب	HM Rivas	باستثمار	يبلغ	حوالي	10	ماليين	

يورو	في	عام	2021.
الديون

 HM Hospitales	مجموعة	خفضت	المجموعة، فيما	يخص	ديون	
الجيدة	 النتائج	 بفضل	 الصافية	 المالية	 ديونها	 	2021 عام	 خالل	
للمجموعة	على	وجه	الخصوص،	مما	أتاح	سداد	بعض	الديون	المالية	
إدماج	 مع	 خصوصا	 كبير،	 بشكل	 الصندوق	 رصيد	 وزيادة	 مقدًما	

شركة	Abacid	في	المجموعة.

إجمالي النفقات الرأسمالية 
CAPEX

20142015201620172018201920202021

4.1755.1818.4698.6287.9417.85211.06716.843الصيانة
45.3819.1633.84612.91914.46321.12510.44818.091التوسع
إجمالي	النفقات	الرأسمالية	
CAPEX

49.55614.34412.31521.54722.40428.97721.51534.933

20142015201620172018201920202021الدين

103.711122.650184.799186.622185.315143.959291.907278.666الديون	المالية
18.21327.30861.75056.64575.170111.54693.235113.566الصندوق

DFN85.49895.342123.049129.977110.14532.413198.672165.100

البيانات	معبر	عنها	باآلالف	)000(
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قدرة	اإلدخال	إلى	المستشفى

مجموعة	HM Hospitales	باألرقام

134
الجراحون

+4.000
األطباء المرتبطون

+6.000
الموظفين العاملين

20
المستشفيات العامة

3
المراكز المتكاملة

22
المستشفيات متعددة 

التخصصات

2
المراكز المتخصصة

1.785
األسرة
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نشاط	الرعاية

مؤشرات	الرعاية	بمدريد

المجموعكتالونياقشتالة	وليونغاليسيامدريد2021

ترخيص	الخروج	من	
المستشفى

51.74217.5124.06815.09988.421

371.94191.66035.867107.552607.020الطوارئ
26.39311.2032.2499.17049.015العمليات	الجراحية
17.1425.8732.7304.52330.268العمليات	الجراحية	المتنقلة
4.8451.25886576.246الوالدات
8.542.0611.651.91738.700870.12711.102.805دراسات	المختبر
743.155154.14291.452147.3851.136.134دراسات	األشعة
34.5974.9692.07410.58652.226التنظير	الداخلي
2.437.143350.796271.844444.8623.504.645االستشارات	الطبية	الخارجية

 HM	لمجموعة	عامة	بيانات
HOSPITALES

HM MADRIDHM MONTEPRÍNCIPE
 HM

TORRELODONES
 HM

SANCHINARRO
 HM NUEVO

BELÉN
 HM PUERTA

DEL SUR
HM VALLÉS

المجموع	
مدريد

ترخيص	الخروج	من	
5.16612.2525.68511.9714.13711.2381.29351.742المستشفى

38.52966.61760.32988.29910.00684.88523.276371.941الطوارئ

1.7497.1313.2465.8062.2595.25494826.393العمليات	الجراحية
العمليات	الجراحية	
2.4723.8312.1722.2808132.5413.03317.142المتنقلة

4.845-1.6921.436--1.717-الوالدات

956.1621.271.476882.2163.200.322481.4801.368.541381.8648.542.061دراسات	المختبر

96.909120.91287.867186.16395.19597.45358.656743.155دراسات	األشعة
التنظير	الداخلي	/	تنظير	
4.9872.30434.597-4.2475.5304.43613.092القولون

االستشارات	الطبية	
209.525404.120298.211498.769195.910546.833283.7752.437.143الخارجية
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مجموعة	HM Hospitales	باألرقام

المؤشرات	الوظيفية	
HM MADRIDمدريد

 HM
MONTEPRÍNCIPE

 HM
TORRELODONES

 HM
SANCHINARRO

 HM NUEVO
BELÉN

 HM PUERTA
DEL SUR

 HM
VALLÉS

إجمالي	
 HM مجموعة
HOSPITALES

متوسط	اإلقامة	
4,662,892,734,361,743,501,853,06)اإلجمالي(

معدل	اإلقامة	
6,426,186,236,593,746,325,656,68المعيار	اإلجمالي

3,62-3,80-2,83-2,00-2,23-3,5-3,29-1,76-الفرق	القياسي

IEMA	)مؤشر	
متوسط	اإلقامة	
االُمعدل(

0,77250,61630,55180,68490,15490,69270,38790,6167

مؤشر	تسوية	
0,940,75880,79460,96540,90450,79860,84330,7423القضايا

التأثير	)إقامات	
157.543,72-3.771,40-17.438,38-6.782,89-24.006,05-12.605,49-22.036,37-7.094.30-يمكن	تجنبها(

الحجم	المتوسط	
لمعدل	دخول	
المستشفى

0,89101,01480,98561,12140,62000,86701,00270,9415

HM مؤشرات	الفعالية	في	مدريد
MADRID

 HM
MONTEPRÍNCIPE

 HM
TORRELODONES

 HM
SANCHINARRO

 HM
 NUEVO
BELÉN

 HM
 PUERTA
DEL SUR

 HM
VALLÉS

إجمالي	
مدريد

النسبة	المئوية	لمرضى	
السكتة	الدماغية	الذين	
يقيمون	لمدة	تزيد	عن	
20	يوًما

6,59%0%5,88%غير	متوفر%8,11%11,36%3,23%6,82

النسبة	المئوية	للمرضى	
الذين	يعانون	من	كسر	
في	الورك	والذين	يقيمون	
لمدة	تزيد	عن	20	يوًما

%6,33%0%4,76%4,11%0%3,85%0%4,43

مؤشر	استئصال	المرارة	
96,66%93,75%98,41%100%90,96%98,75%98,33%93,60%بالمنظار
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HM MADRID
 HM

MONTEPRÍNCIPE
 HM

TORRELODONES
 HM SANCHINARRO

+ HM CIOCC
 HM NUEVO

BELÉN
 HM PUERTA DEL

SUR
HM VALLÉS

أطباء	المجموعات	
345/ 26,68%5.984/ 53,25%1.878/ 45,40%6.165/ 51,50%2.439/ 42,90%5.121/ 41,80%3.417/ 66,14%المتصلة	بالتشخيص

جراحو	المجموعات	
948/ 73,32%5.254/ 46,75%2.259/ 54,60%5.806/ 48,50%3.246/ 57,10%7.131/ 58,20%1.749/ 33,86%المتصلة	بالتشخيص	

العمليات	الجراحية	
المبرمجة	للمجموعات	
المتصلة	بالتشخيص

%77,02 /1.347%81,18 /5.789%92,11 /2.990%85,22 /4.948%76,94 /1.738%84,68 /4.449%99,58 /944

مرضى	تتجاوز	أعمارهم	
65	عاما	-	الدخول	
للمستشفى

%52,57 /2.716%22,85 /2.799%34,11 /1.939%39,64 /4.745%4,06 /168%21,93 /2.465%35,19 /455

HM MODELOHM SANTIAGOHM NOU DELFOSHM NENSالمجموع

أطباء	المجموعات	المتصلة	
38.338/46,23%2.835/ 61,39%3.845/ 42,48%1.739/ 29,13%4.570/ 39,59%بالتشخيص

جراحو	المجموعات	المتصلة	
44.579/53,76%1.781/ 38,57%5.202/ 57,47%4.231/ 70,87%6.972/ 60,41%بالتشخيص	

العمليات	الجراحية	المبرمجة	
38.567/86,51%1.634/ 91,75%4.517/ 86,83%4.083/ 96,50%6.128/ 87,89%للمجموعات	المتصلة	بالتشخيص

مرضى	تتجاوز	أعمارهم	65 
24.311/29,32%3.141/ 34,70%1.750/ 29,31%4.133/ 35,81%عاما	-	الدخول	للمستشفى

أنواع	المجموعة		المتصلة	بالتشخيص

معيار	APRv35.0 SNS-2021	)ترخيصات	الخروج	من	المستشفى	2018(
.IEMA:	EM hospital/ EMAF	الُمعدل	البقاء			متوسط	مؤشر

إذا	كان	مؤشر	IEMA	أكبر	من	1،	فإنه	يشير	الى		أداء	أسوء	مقارنة	بالمعيار
إذا	كان	مؤشر	IEMA	أصغر	من	1،	فإنه	يشير	الى		أداء	أفضل	مقارنة	بالمعيار

EMAF/ EM	معيار	القضايا:	تسوية	مؤشر
إذا	كان	المؤشر	أقل	من	1	فهو	يشير	إلى	أن	مؤشر	تسوية	القضايا	في	المستشفى	أقل	تعقيًدا،	بمعنى	أن	

لديه	نسبة	أقل	من	حاالت	اإلقامة	لفترات	طويلة	وفقًا	ألداء	المعيار.
التأثير	)إقامات	يمكن	تجنبها(	-	اإلجمالي:	اإلقامات	المدخرة	أو	الُمستهلكة	بالنسبة	الى	المعيار
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مؤشرات	الرعاية	بغاليسيا

مجموعة	HM Hospitales	باألرقام

 HM	مجموعة	عن	عامة	بيانات
HOSPITALES	في	غاليسيا

HM MODELO-BELÉN
 / HM ROSALEDA
HM LA ESPERANZA

المجموع	
غاليسيا

11.5425.97017.512ترخيص	الخروج	من	المستشفى

61.19630.46491.660الطوارئ

6.9724.23111.203العمليات	الجراحية

3.5792.2945.873العمليات	الجراحية	المتنقلة

9543041.258الوالدات

805.717846.2001.651.917دراسات	المختبر

85.70368.439154.142دراسات	األشعة

2.8372.1324.969التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون

199.680151.116350.796االستشارات	الطبية	الخارجية

HM MODELO  /HM ROSALEDAالمؤشرات	الوظيفية	غاليسيا
HM LA ESPERANZA

مجموع	غاليسيا

2,181,843,06متوسط	اإلقامة	)اإلجمالي(

6,105,636,68معدل	اإلقامة	المعيار	اإلجمالي

3,62-3,78-3,92-الفرق	القياسي

IEMA0,46860,47620,6167	)مؤشر	متوسط	اإلقامة	االُمعدل(

0,76370,68800,7423مؤشر	تسوية	القضايا

157.543,72-12.106,21-28.563,85-التأثير	)إقامات	يمكن	تجنبها(

0,95400,90430,9415الحجم	المتوسط	لمعدل	دخول	المستشفى
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مؤشرات	الخدمات	بقشتالة	وليون
 HM	مجموعة	عن	عامة	بيانات

HOSPITALES	في	ليون
HM REGLAHM SAN FRANCISCOوليون	قشتالة	مجموع

1.5952.4734.068ترخيص	الخروج	من	المستشفى

13.30822.55935.867الطوارئ

4331.8162.249العمليات	الجراحية

1.5541.1762.730العمليات	الجراحية	المتنقلة

8686غير	متوفرالوالدات

13.13625.56438.700دراسات	المختبر

31.58159.87191.452دراسات	األشعة

5461.5282.074التنظير	الداخلي	/	تنظير	القولون

93.207178.637271.844االستشارات	الطبية	الخارجية

 مؤشرات	الفعالية
برشلونة-ليون-غاليسيا

 HM
MODELO

 /HM ROSALEDA
HM LA ESPERANZA

 HM NOU
DELFOS

HM NENS	المجموع

النسبة	المئوية	لمرضى	السكتة	
الدماغية	الذين	يقيمون	لمدة	تزيد	عن	
20	يوًما

6,59%غير	متوفر%4,84%0%7,35

النسبة	المئوية	للمرضى	الذين	
يعانون	من	كسر	في	الورك	والذين	
يقيمون	لمدة	تزيد	عن	20	يوًما

%1,43%0%12%0%4,43

96,66%غير	متوفر95,65%99,70%96,41%مؤشر	استئصال	المرارة	بالمنظار
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مؤشرات	الرعاية	بكتالونيا

مجموعة	HM Hospitales	باألرقام

بيانات	عامة	عن	مجموعة	
HM HOSPITALES	في	

برشلونة
 HM NOU
DELFOS

HM SANT JORDIHM NENSكتالونيا	مجموع

ترخيص	الخروج	من	
9.0511.4304.61815.099المستشفى

14.44728.26864.837107.552الطوارئ

5.2022.1871.7819.170العمليات	الجراحية

1.0961.2302.1974.523العمليات	الجراحية	المتنقلة

57غير	متوفر57غير	متوفرالوالدات

804.19747.68018.250870.127دراسات	المختبر

44.12466.17237.089147.385دراسات	األشعة
التنظير	الداخلي	/	تنظير	
9.37884536310.586القولون

االستشارات	الطبية	
75.632154.740214.490444.862الخارجية

المؤشرات	الوظيفية	
برشلونة

 HM
NOU DELFOS

HM SANT JORDIHM NENSكتالونيا	مجموع

4,164,160,763,06متوسط	اإلقامة	)اإلجمالي(
معدل	اإلقامة	المعيار	
6,556,555,016,68اإلجمالي

3,62-4,24-2,39-2,39-الفرق	القياسي

IEMA	)مؤشر	متوسط	
0,77890,77890,22070,6167اإلقامة	االُمعدل(

0,81490,81490,69190,7423مؤشر	تسوية	القضايا
التأثير	)إقامات	يمكن	
157.543,72-12.462,90-10.675,87-10.675,87-تجنبها(

الحجم	المتوسط	لمعدل	
1,00141,00140,63470,9415دخول	المستشفى
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رضا	ُمستخدمينا

وضع	على	 تم	 فقد	 االعتبار،	 في	 دائًما	 أخذه	 من	 الرغم	
 HM الخطط	اإلستراتيجية	لمجموعة	 هدف	محدد	في	

Hospitales	لتحسين	رضا	مستخدمينا:
"البحث	عن	أكبر	قدر	من	رضا	المرضى	وأسرهم	في	جميع	
الجوانب	الصحية	وغير	الصحية	بهدف	زيادة	والئهم	لمشروعنا".

نظام	 تطوير	 تم	 االستراتيجي،	 الهدف	 هذا	 تحقيق	 أجل	 من	
تحكم	جديد	بمعلومات	أكثر	تفصيالً	تسمح	باتخاذ	التدابير	بشكٍل	أكثر	

عقالنية	واستناداً	إلى	البيانات	التي	تم	الحصول	عليها.	وأيضا،
على	 للحفاظ	 فقط	 ليس	 المريض،	 حياة	 دورة	 لجنة	 إنشاء	 تم	
القدرة	على	االستجابة	آلراء	مستخدمينا،	ولكن	أيًضا	بشكل	وقائي،	

بهدف	جعل	تجربة	المستخدم	سهلة	االستخدام	قدر	اإلمكان.
يتم	إنشاء	شخصية	جديدة	"مسؤولة	عن	العالقات	مع	المرضى"	
داخل	كل	مستشفى	للعمل	على	توحيد	الوظائف	غير	الصحية،	سعيًا	
المرضى	على	مستوى	غير	 أكبر	الحتياجات	 للحصول	على	رؤية	
وتوفيرها	 االستجابة	 تسريع	 من	 التمكن	 وبالتالي	 الصحية،	 الرعاية	

لجميع	المستخدمين	على	الفور.

تجربة المرضى
تستمر	مجموعة	HM Hospitales	في	استخدام	نظام	قياس	تجربة	
المريض،	بناًء	على	رحلة	المريض	داخل	المستشفيات.	يتيح	لنا	هذا	
النظام	معرفة	أمور	من	بينها	مستوى	التوصية	)NPS / IBB(	لخدماتنا	
وأطبائنا،	وكذلك	معرفة	مستوى	الرضا	عن	زيارة	المريض.	ويركز	

كل	ذلك	على	تحسين	تجربة	مرضانا	في	المستشفيات.	
القياس	من	خالل	استطالعات	 إلى	ذلك،	فإن	نظام	 باإلضافة	
الرسائل	القصيرة	للمرضى	يقدم	لنا	رؤية	شاملة	لمقياس	األداء	مع	
بقية	المستشفيات	والمصحات،	والتي	تندرج	ضمن	نفس	نظام	القياس	

على	الصعيد	الوطني.

نتائج 2021
في	عام	2021،	ومع	مراعاة	أن	األمر	يتعلق	بسنواٍت	مختلفٍة	بسبب	
الجائحة	التي	عانى	منها	الجميع،	وصلت	أنظمة	جمع	آراء	المرضى	
مريض	 	66.500 من	 أكثر	 إلى	 	HM Hospitales مجموعة	 في	
وعائالتهم،	وحصل	عمالؤنا	على	استجابة	بنسبة	31%	فيما	يخص	
طلبات	الحصول	على	المعلومات،	مما	يعني	اإلجابة	على	ما	يقرب	

من	20.100	استبيان.

كما	أدى	طاقم	رعاية	المرضى	في	مراكزنا	أكثر	من	14.000 
وشكاياتهم،	 بطلباتهم	 المباشر	 االهتمام	 خالل	 من	 لمرضانا،	 إجراء	

والحصول	كذلك	على	تهانيهم.	
قنوات	 	HM Hospitales مجموعة	 عززت	 العام،	 هذا	 في	
على	 الجديدة	 الشخصية	 الملفات	 خالل	 من	 مرضاها	 مع	 االتصال	

الشبكات	االجتماعية.	
وال	يزال	التحسن	مستمرا	في	مؤشر	الرضا	الشامل	المرجعي	

مقارنة	بالسنوات	السابقة.

مؤشرات
NET PROMOTER SCORE	)NPS(

مؤشر	الشكايات
مؤشر	الرد	في	أقل	من	15	يوم
مؤشر	الرد	في	أقل	من	30	يوم

مؤشر	التهاني

مجموعة	HM Hospitales	باألرقام
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الهدف

الهدف20142015201620172018201920202021المؤشرات

 NET PROMOTER XCORE
)NPS(28.9440.3242.1646.904948495145

7.8200008.43000010.7000010.14000010.56000015.6500009.800007.500009.020000مؤشر	الشكايات

75%74.80%81.37%78.42%81.38%79.23%77.78%78.79%81.01%مؤشر	الرد	في	أقل	من	15	يوم

95%93.91%96.22%90.42%94.06%93.76%95.77%95.19%97.16%مؤشر	الرد	في	أقل	من	30	يوم

25.88000030.69000019.67000022.42000011.3400008.2100004.8400003.090000150000مؤشر	التهاني
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الرهان	على	الجودة

في	إن	 بعمق	 متجذر	 المستمر	 والتحسين	 بالجودة	 االلتزام	
مجموعة	HM Hospitales	ويظهر	كأحد	مبادئ	األولويات	

العشر	لدينا.	
لذلك،	فإن	هدفنا	هو	التحسين	المستمر	من	خالل	إدراج	جميع	
الممارسات	الجيدة	المحددة	في	حياتنا	اليومية،	وإدماج	جميع	عملياتنا	
وتوحيدها	مع	فلسفة	واحدة	لمجموعة	HM،	والعمل	في	نهاية	المطاف	
عمل	 منهجيات	 تنفيذ	 خالل	 من	 والصرامة	 الشفافية	 إضفاء	 على	

معتمدة	على	أنظمة	اإلدارة	الدولية.	
وبطريقة	طبيعية	وتدريجية،	سنعزز	جميع	إجراءاتنا	من	خالل	
باإلضافة	 البيئي،	 الوسط	 الجودة،	وسالمة	عمالئنا،	واحترام	 إدماج	
القدر	من	االلتزام	على	 إلى	سالمة	وصحة	عمالنا.	ويستند	كل	هذا	
عمليات	التفتيش	الصارمة	التي	تشرف	عليها	هيئات	خارجية	ومستقلة	
المرضى	 وسالمة	 	،ISO 9001 لمعايير	 االمتثال	 ضمان	 بهدف	
والوقاية	 المراقبة	 عملية	 وتعزيز	 	،UNE 179003 لمعيار	 وفقًا	
معيار	 تطبيق	 خالل	 مع	 المستشفيات	 في	 العدوى	 على	 والسيطرة	
UNE 179006.	يتوافق	التزامنا	مع	البيئة	وتقليل	تأثيرنا	البيئي	مع	
شهادة	ISO 14001	و	EMAS.	وتوفر	لنا	شهادة	ISO 45001	إطاًرا	
للحماية	وتقليل	مخاطر	الحوادث	المحتملة	واألمراض	المهنية	للعمال.	
وأخيًرا،	يُشّكل	ختم	التميز	+EFQM 500	الخاص	بنا	الذي	يحظى	
بأكثر	من	600	نقطة	)حظيت	18	شركة	فقط	في	إسبانيا	بهذه	الجائزة	
في	 التميز	 تحقيق	 العمل	على	 مواصلة	 نحو	 دفعٍ	 التقديرية(	عنصر	

جميع	المجاالت.
مخططنا	 يشتمل	 المجتمع،	 تطور	 ومع	 التزامنا	 مع	 وتماشيا	
واالجتماعية	 البيئية	 الممارسات	 معايير	 على	 بالفعل	 االستراتيجي	
واالجتماعية	 البيئية	 بالعوامل	 المرتبطة	 	)ESG( الشركات	 وحوكمة	
إطار	جدول	 تبني	خطوط	عمل	واضحة	في	 الجيدة،	مع	 والحوكمة	
وأهدافه	 المتحدة	 األمم	 أقرته	 الذي	 المستدامة	 للتنمية	 	2030 أعمال	

السبعة	عشر	للتنمية	المستدامة.
تساهم	كل	هذه	المجموعة	من	أنظمة	اإلدارة	والشهادة	المرتبطة	
المؤشرات	 إلى	 استناداً	 األعمال	 إدارة	 في	 الكفاءة	 تحسين	 في	 بها	
هذا	 في	 االقتصاديين.	 الوكالء	 جميع	 بين	 والثقة	 الشفافية	 وإضفاء	
الصدد،	بفضل	العمل	الذي	أنجزته	مؤسسة	معهد	تنمية	ودمج	الصحة	
مؤشراتنا	 مقارنة	 الممكن	 من	 بنشاط،	 معه	 نتعاون	 والتي	 	،)IDIS(

بطريقة	شفافة	وموثوقة.	
 HM مجموعة	 تضم	 به،	 واعترافًا	 العمل	 هذا	 لكل	 ونتيجة	
Hospitales	أكبر	عدٍد	من	المستشفيات	الحائزة	على	شهادة	الجودة	
.IDIS	مؤسسة	تمنحه	تصنيٍف	أعلى	وهو	إسبانيا،	في	نجوم	QH	+	3

الرعاية	 ومؤشرات	 االقتصادية	 للنتائج	 مؤشرات	 وتجعلنا	
المستشفيات	 أفضل	 مصاف	 في	 بنا	 الخاصة	 الرعاية	 جودة	 ونِسب	
MERCO- الصحية	 السمعة	 "مرصد	 حسب	 إسبانيا	 في	 الخاصة*	

."MRS

جودة	للعميل
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رضا	العميل

يكون	لكل	هذه	األنظمة	معنى	إال	إذا	كان	المريض	يشعر	ولن	
باستمرار	 نراقب	 السبب	 ولهذا	 مناسبة،	 جودة	 بوجود	
انطباعه.	في	هذا	الصدد،	حققنا	نقلةً	نوعيةً	لكي	نتكيف	
في	 أدرجنا	 كما	 المعتادة.	 والشكايات	 للتواصل	 الجديدة	 القنوات	 مع	
الشبكات	 في	 تُنشر	 التي	 اآلراء	 جميع	 بنا	 الخاص	 المراقبة	 نظام	

االجتماعية.	
يبلغ	 حيث	 منخفضة،	 بالفعل	 الشكايات	 مستويات	 تزال	 وال	
مؤشر	الشكايات	0.071	)رقم	الشكايات/إجمالي	حوادث	المجموعة	

بأكملها(،	بينما	تبلغ	مدة	االستجابة	لجميع	الشكايات	12	يوًما.	
ولكن	 الشكايات،	 عن	 فقط	 ليس	 المزيد	 معرفة	 أجل	 ومن	
 20.104 أنجزنا	 	،2021 العمالء	طوال	عام	 انطباعات	 أيضا	عن	
استطالًعا	للرضا	في	جميع	مستشفياتنا.	وبفضل	مؤشر	IBB	المعتمد	
المباشر،	يمكننا	معرفة	وقياس	متطلبات	 التواصل	الشفوي	 على	
ُمستخدمينا	ومنح	األولوية	لها،	وتقييم	التوجهات	وإنجاز	مقارنٍة	

 .FBA	مؤشر	خالل	من	عمليٍة	جد	معياريٍة

رضا العميل
IBB

51  HM HOSPITALES  •
49    *FBA  •

%	المرضى	غير	الراضين
%3,1  HM HOSPITALES  •
%5,15   	*FBA  •

*)FBA(:	مقياس	أداء	المستشفيات	الخاصة	في	إسبانيا



التقرير السنوي لعام 21

نحن	نعكس	االستدامة

تم	على	 فقد	 االعتبار،	 في	 دائًما	 االستدامة	 أخذ	 من	 الرغم	
وضع	هدف	محدد	في	الخطط	اإلستراتيجية	لمجموعة	

HM Hospitales	لتحسين	رضا	مستخدمينا:	
إننا	نقدم	مساهمتنا	في	األهداف	السبعة	عشر	للتنمية	المستدامة	
في	هذا	اإلطار،	من	خالل	تحليل	غايات	كّل	هدف	تتم	المساهمة	فيه	
أو	يمكن	المساهمة	فيه	في	وقت	معين،	واتخاذ	القرارات	ذات	الصلة	

في	أعلى	المستويات.
تتركز	مساهمتنا	األساسية	في:	

•  الصحة والرفاهية
•  التعليم الجيد

•  الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
ألنها	ترتبط	بجوهر	أعمالنا.

والطريقة	 فعله،	 نريد	 لما	 ونظرا	 نشاطنا،	 بسبب	طبيعة	 لكن	
التي	نريد	بها	فعله،	فإن	عملنا	يُضفي	قيمة	ُمضافة	على	أهداف	التنمية	

المستدامة	التالية:	
•  القضاء على الفقر

•  القضاء التام على الجوع
•  المساواة بين الجنسين

•  المياه النظيفة والنظافة الصحية
•  اإلنتاج واالستهالك  المسؤوالن

•  طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
•  العمل الالئق ونمو االقتصاد

جودة	للعميل
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