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اهة الجودةالعدالة ز ة الكفاءةال�ز الخ�ب

ستكون جاهزة للعمل 
 بشكل فعال 24 ساعة 

ي اليوم
�ف

ي  لن يتم قبول العروض ال�ت
تج�ب عىل إعادة استخدام 
األدوات أو الحصول عىل 

أدوات ذات جودة مشكوك 
فيها لعدم توفرها. 

ف  ستكون الملكية عادلة ب�ي
مختلف مكونات عنارص 
المجتمع بحيث تضمن 
 جودة الرعاية لآلخرين 

من خالل الدفاع عن كل 
 من مصالحها الخاصة 

و المختلفة.

ستكون حاصلة عىل شهادة 
الجودة المعتمدة دولًيا 
والموارد التكنولوجية 

ية للتعامل مع أي  والب�ش
اجراء بأمان.

سيكون أطباء وجراحي 
ف ذوي  الطوارئ أخصائي�ي

ة. خ�ب

2 1345

الوصايا الع�ش 
للمستش�ف

ا د خوان اباركا كامبال
HM ي لمستشفيات

�ف الرئيس ال�ش



ام ز الشفافيةالحماسالتناسقاألماناالل�ت

سيتقبلون المالكون 
والمديرون أن بعض 

ورية ح�ت لو  الخدمات رصف
لم تكن مربحة.

ستكون "المستش�ف 
النهارية" قريبة قدر 

اإلمكان من وحدات العناية 
ي ستتمتع  المركزة ، ال�ت

بإضاءة طبيعية ، و غرف 
العمليات.

سيخضع المستش�ف لنظام 
يقبله الجميع. التدريس 

 والبحث سيكونان دوافعه.
التدريس والبحث 
سيكونان دوافعه.

سيكون لدى اإلدارة الطبية 
ة  مهنيون يتمتعون بخ�ب
ي التخصصات 

ة �ف كب�ي
العملية ، مثل أطباء 
ف  التخدير والجراح�ي

ي العناية المركزة.  وأخصائ�ي
 سيكون للطبيب تفان تام. 

ف واإلدارة  المساهم�ي
سيضمنان أنه حر 

ومستقل وشفاف ويمكنه 
ن�ش النتائج الطبية 

واإلحصاءات السنوية. 
ف واإلدارة الجيدة  التم�ي
تضمن قابليتها للتطبيق.
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 تحول 
وري �ز

ي عند مواجهة هذه الورقة الفارغة. األوىل  ف تسيطران عل ذه�ف من المستحيل أن أبدأ هذه السطور دون التعب�ي عن فكرت�ي

به مع أ�هم وأصدقائهم  أشعر  الذي  والتضامن   ، الرهيب  الوباء  تخلوا عنا خالل هذا  الذين  األشخاص  هي ذكرى آالف 

لرعاية  أنفسهم  أفرغوا  الذين  الناس  لكل فرد من  أع�ج عنهما  أن  أود  اللذين  العميق واإلشادة  الفخر  الثانية هي  لخسارتهم. 

ف وعمال النقل وعمال النظافة ومحالت  طة والمحقق�ي ف والجيش وال�ش ف الصحي�ي اآلخرين أثناء هذا الوباء.  أش�ي إىل العامل�ي

ي 
�ف ف  العامل�ي بشكل خاص عل  أركز  أن  أريد  الخطاب،  هذا  ي 

�ف  ، بالطبع   ... الصحية  الصناعة  ي 
�ف ف  والعامل�ي ماركت  السوبر 

رين من  ي الذي بذلوه مع كل واحد من المر�ف وعائالتهم المت�ف
ة من الجهد والتفا�ف ي أعرف مبا�ش مستشفيات HM ألن�ف

ي  هذه الحالة الصحية الطارئة. من إدارة المجموعة ، لدينا فقط كلمات االمتنان للنوبات المزدوجة والثالثية ، والحساسية ال�ت

. ي
ي والعاط�ف تظهر تجاه المر�ف والتفريــــغ المه�ف

للتحديات بطريقة  أننا كمجتمع نستجيب  الحاجة إىل  الوباء هو  لهذا  الرئيسي  الدرس  بأن  التحديد االقتناع  وهو عل وجه 

ي مستشفيات HM لدينا هذا الدرس لعام 2020 
ي نواجهها بنجاح �ف كة وداعمة ومنظمة ، لمواجهة تحديات مثل تلك ال�ت مش�ت

ي إلقاء نظرة خاطفة عل نهاية هذا الكابوس الذي يسم الجائحة ، فقد حان الوقت 
محفوظ، واآلن بعد أن بدأنا بالفعل �ف

ي حياتنا.
لتحليل عواقب ما كان أصعب عام �ف

ي مركزية وأهمية اجتماعية لم تكن موجودة ح�ت اآلن. وهو ما 
ض عواقب الوباء الذي وضع القطاع الص�ي �ف علينا أن نف�ت

ي 
ات �ف وس كورونا قد أحدثت تغي�ي ي حياتهم ، وهذا يقود إىل االقتناع بأن أزمة ف�ي

ساعد المجتمع عل إدراك أهمية الصحة �ف

طريقة فهم ومعالجة وإدارة الصحة.
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 خطاب

من الرئيس

"الدرس الرئيسي من هذا الوباء 
هو حاجتنا كمجتمع لالستجابة 
كة  للتحديات بطريقة مش�ت
وداعمة ومنظمة ، لمواجهة 
ي نواجهها  تحديات مثل تلك ال�ت
بنجاح"



ات بشكل كامل عل تصور الدور الذي طورته الصحة الخاصة ، والذي  تؤثر هذه التغي�ي

من  العديد  يكتشف  العامة.  الصحة  مع  جنب  إىل  جنًبا  ي  المص�ي المسار  هذا  ي 
�ف يس�ي 

ي ، ويوازنون  ف اآلن أن كالهما جزء من النظام الص�ي الوط�ف ف والقادة السياسي�ي المواطن�ي

الحاجة إىل إنشاء نموذج فعال حًقا ومتمحور حول المريض ، وهذا له دالالت لالستدامة 

ف العام والخاص  نابع من العقائد السياسية ،  ف القطاع�ي  فقط ، إذا كانت صيغة التعاون ب�ي

. ستكون البداية الجيدة لهذه العملية هي  ف والذي ال يؤدي إال إىل عدم الكفاءة للمواطن�ي

 ، وقراطيات  الب�ي تقليل  ي 
�ف ا  ً كث�ي سيساعد  مما   ، الشامل  ي  الط�ج للتاريــــخ  ي 

النها�ئ التنفيذ 

ف الرعاية الصحية العامة. وإقرار إمكانية التتبع وتحس�ي

نا  يج�ج مما  الص�ي  القطاع  هيكلة  إعادة  إىل  الهيكلي  التنفيس  من  "الزخم"  هذا  سيؤدي 

ي مستشفيات HM ، علينا التفك�ي 
اح الرعاية الصحية الخاص بنا. �ف عل إعادة توجيه اق�ت

جديدة  عمل  وتوكوالت  ب�ج الجديدة  الصحية  الرعاية  الحتياجات  االستجابة  كيفية  ي 
�ف

وإلغاء  المر�ف  مع  للعالقة  جديدة  وقنوات  جديدة  زمنية  وجداول  جديدة  وتقنيات 

التخصصات وإنشاء تخصصات جديدة... كل ذلك بهدف التحول ح�ت يتم تحقيق نموذج 

رعاية صحية جديد يخدم السيناريو الناتج الجديد.

لقد جعلنا 2020 أيًضا ندرك جميًعا أهمية دمج التقنيات الجديدة لتحقيق معالم جديدة. 

الحاجة  تسببت  وكيف   ، للوباء  األوىل  الموجة  مثل  وقت عصيب  ي 
�ف رائع  مثال  حدث 

ي 
وس �ف ي يفرضها هذا الف�ي التحديات ال�ت ي يتطلبها العلم لمواجهة  الهائلة للمعلومات ال�ت

حول  الصحية  الرعاية  ي 
�ف ف  والمتخصص�ي العلمي  المجتمع  داخل  ي 

حقي�ت سباق  حدوث 

العالم إليجاد لقاح أو عالج فعال.

ي هذه المرحلة ، ظهر سالح رئيسي للتغلب بنجاح عل هذا الوضع: البيانات الصحية ، 
 �ف

البيولوجيا  قصدته  الذي  نفسه  ء  ي
السش هو  هذا  ين  والع�ش الحادي  القرن  ي 

�ف تمثل  ي  ال�ت

ي مستشفيات 
ية. �ف ا عالمًيا للب�ش

ً
ي إعالنه تراث

ين ، وأنه ينب�ف الجزيئية لطب القرن الع�ش

HM ، أدركنا أن لدينا تاريًخا طبًيا لمئات من مر�ف COVID-19 مع معلومات مفصلة 

عن العالجات والقبول وخطوات وحدة العناية المركزة واختبارات التصوير التشخيصي 

ف العديد من السجالت األخرى.  والنتائج المعملية والخروج من المش�ف أو الوفاة ، من ب�ي

هذه  إتاحة  ي 
�ف العالم  ي 

�ف رواًدا  كنا  ونزيــهة  إيثارية  وبطريقة  البيانات  هذه  جمعنا  لقد 

. المعلومات للمجتمع العلمي الدوىلي

ي ، حيث 
ي باستقبال استثنا�ئ

نطلق عليه اسم " COVID DATA SAVE LIVES" وقد ح�ف

كات  وال�ش والحكومات  الكمبيوتر  ومراكز  البحث  ومجموعات  الجامعات  مئات  أبدت 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة من أك�ث من 40 دولة اهتماًما بهذا 
�ف

المتقاطعة  ال�يرية  البيانات  لهذه  المكثف  التحليل  أن  هو  ي 
النها�ئ الهدف  وع.   الم�ش

الوبائية ،  التنبؤية للتطور ، والنماذج  النماذج  الذكاء االصطناعي يساعد عل تحديد  مع 

وس  ومعلومات عن االستجابة للعالجات المختلفة المطبقة ، والمعرفة حول سلوك الف�ي

وس عل السكان. إلنشاء لقاح. والبيانات االجتماعية الديموغرافية عن تأث�ي الف�ي

ي عام 2021 إىل تعزيز 
امنا بالنمو �ف ف ء وباًء ، فالحياة مستمرة ويقودنا ال�ت ي

ولكن ليس كل سش

ي لمستشفيات HM مع افتتاح مستش�ف  اتي�ج امنا تجاه كاتالونيا وبرشلونة كهدف اس�ت ف ال�ت

ي  HM Nou Delfos بعد استثمار 30 مليون يورو. هذا مجرد مثال واحد عل الحاجة ال�ت

وري يبذر بذرة  ي عملية إجراء تحول �ف
ي و�ف

يجب أن نتطلع إليها ، والتعلم من الما�ف

ي المستقبل.
نموذج الرعاية الصحية لمستشفيات HM �ف

Dr. D. Juan Abarca Cidón
HM رئيس مستشفيات
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01
 خطاب من 

الرئيس التنفيذي

 التأقلم مع التغي�ي 
لنكون أقوى

ة من  ء يش�ي إىل أننا ندخل المرحلة األخ�ي ي
ي يونيو 2021 ، يبدو أن كل سش

ي عندما أكتب هذه السطور ، �ف عل الرغم من أن�ف

الطوارئ ،  إنهاء حالة  إمكانية  ناهيك عن   ، أوروبية وسيولة غ�ي محدودة  اقتصادية  ، وأنه ستكون هناك مساعدات  الوباء 

ي ذلك قطاعاتنا.
ي جميع القطاعات اإلنتاجية ، بما �ف

ات دائمة �ف ي ، إىل تغي�ي
وكذلك ستم� آثار الوباء ، مثل محفزات التعا�ف

ورية للغاية مثل تكييف المساحات لجعل  نا الوباء عل اتخاذ قرارات �يعة ومكلفة ولكنها �ف ي مستشفيات HM ، أج�ج
�ف

مراكزنا أك�ث أماًنا لمرضانا وعمالنا وجمع مواد الحماية الفردية بأسعار ال يمكن تصورها واالستحواذ غ�ي العادي من عدد كب�ي 

ف ليكونوا قادرين عل عالج مرض يتطلب أيدي أك�ث من  من معدات العنايات الخاصة الخاص بنا والتوظيف الهائل للموظف�ي

ي تتطلبها بروتوكوالت الحماية الشخصية. ي نفس الوقت تغطية الخسائر ال�ت
متوسط   علم األمراض و�ف

ي دوًرا حاسًما. عل 
عامل آخر يجب أال ننس أنه لم يكن للوباء تأث�ي متساٍو عل جميع مراكزنا ، حيث لعب العامل الجغرا�ف

ي مناطق أخرى ، مثل غاليسيا أو كاستيال وليون، 
وجه التحديد ، ما سبق ينطبق بشكل فوري عل مدريد وكاتالونيا ، ولكن �ف

النشاط  ي 
2020 انخفاض �ف ي منتصف عام 

أنه تم تسجيلهم �ف التجول لدرجة  النشاط بسبب حظر  نت المشكلة بنقص  اق�ت

بنسبة 70٪ ، مع مواجهة تكاليف ثابتة ضخمة ودون التمكن من االستفادة من ملفات تنظيم التوظيف. جلبت هذه الحقائق 

ي تسببت فيها خالل  معها العديد من التكاليف اإلضافية الجديدة وتحملت مستشفيات HM جميع الضغوط االقتصادية ال�ت

عام 2020 بفضل وضعنا الماىلي الص�ي الذي تم بناؤه عل مدى السنوات الماضية وعل أساس االستدامة والتوازن. 

"تتمتع مستشفيات HM اليوم 
بمستقبل قوي أصبحت فيه 
حليًفا ال غ�ف عنه للرعاية 
" الصحية للمر�ف
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الرئيس التنفيذي
الشاملة  العيادات  بعض  دمج  إىل  وباإلضافة  نموها  عملية   HM مستشفيات  واصلت  الواقع،  ي 

�ف

ي Rivas Vaciamadrid والذي سيتم تشغيله بحلول 
ي جراحي عام �ف ي بناء مستش�ف ط�ج

فقد بدأنا �ف

 Valdeluz Rivas المستقبلي ، جنًبا إىل جنب مع HM Rivas نهاية عام 2022. سيشكل مستش�ف

ي المدينة ، والذي يتضمن 
Vaciamadrid Residence ، المستش�ف والمجمع الص�ي االجتماعي �ف

مثال جيد عل  هذا   .COVID-19 مع  تعلمناها  ي  ال�ت الصحية  الدروس  ومعداته جميع  تصميمه  ي 
�ف

كيفية تغ�ي عالم الرعاية الصحية والحاجة إىل تخيل مستقبل القطاع 

 PME (Profesionales ي 
التوحيد �ف 2020 هو  للغاية عل مستوى األعمال لعام  معلم آخر مهم 

 ABACID و HM كة األم لمجموعةمستشفيات (de la Medicina y de la Empresa، SA ال�ش

ي مثل وهي طريقة تشمل بالفعل مجموعة 
ي مدريد �ف

ف لمستشفيات HM �ف ف التاريخي�ي والمساهم�ي

ي  وتع�ف األعمال  فروع  وجميع  الجغرافية  المناطق  جميع  والمتوسطة  ة  الصغ�ي كات  ال�ش مساهمي 

كة.  ي حجم األعمال وصالبة ال�ش
قفزة مهمة جًدا �ف

و فيما يخص المستقبل ، فقد أدى الوباء إىل تعميق العبء الزائد للصحة العامة ، إضافة إىل قوائم 

ي تتطلب ،  ي تشخيص األمراض ال�ت
االنتظار المزدحمة بالفعل ، وتدهور الرعاية األولية والتأخ�ي �ف

تب عليه تشخيص أسوأ. بدون عالج مبكر ، المزيد من الموارد للعالج ، و الذي ي�ت

ف إىل حد  ايد عل الخدمات الصحية ، جنًبا إىل جنب مع التخطيط القابل للتحس�ي ف أدى الطلب الم�ت

ف العرض والطلب ،  ف الذين ندربــهم ، إىل خلق فجوة ب�ي ف الصحي�ي كب�ي وتحديد أبعاد عدد المهني�ي

ي تتجاوز توليد جميع حلقات السلسلة ، من الرواتب ح�ت التكلفة النهائية. األوضاع السياسية ،   وال�ت

تش�ي عملية التضخم إىل أنه عل المدى القص�ي والمتوسط   سيكون لدينا عل األرجح نظام ص�ي 

يتخلف عن تلبية االحتياجات.

ي هذا القطاع ، حيث 
ي عملية تحول �ف

ي الواقع نحن منغمسون �ف
ستستمر توترات عام 2020 ، و�ف

األسعار  تقييم  ي 
�ف تعديالت  إجراء  هذا  يتطلب  أعل.  بتكاليف  ولكن   ، أقل  استخدام ص�ي  يوجد 

ف ، بنفس  كة التأم�ي ي ول�ش
ي تكلفة الرعاية الصحية للمستخدم النها�ئ

جم إىل زيادة �ف ي يجب أن ت�ت وال�ت

 . ف ي زادت بها هذه التكلفة بالفعل لمزود المستش�ف من حيث الزيادات وتكاليف الموظف�ي الطريقة ال�ت

ي مراكز جديدة أو آالت جديدة. 
إنها ليست مسألة بسيطة ال يمكن حلها إال من خالل االستثمار �ف

ف ، يجب أن يكون  ف بالعدد والجودة الكافي�ي أصعب مورد الستبداله هو اإلنسان وتدريب الموظف�ي

ي يجب أن نحاول عل المدى  كات واإلدارات عل المدى المتوسط   ، بنفس الطريقة ال�ت أولوية لل�ش

ا جيدة لعودة أولئك الذين قمنا 
ً
ف من دول أخرى ويوفرون ظروف ادها إىل إسبانيا مهني�ي القص�ي است�ي

. ي
ي العقد الما�ف

بتصديرهم �ف

جديدة  حركات  وستحدث   ، الفاعلة  الجهات  جميع  تنجو  لن   ، الجديدة  التنافسية  البيئة  هذه  ي 
�ف

لتوحيد وتوسيع  إذا كانت تمثل فرصة حقيقية  لها   
ً
ي سنكون منتبها ، وال�ت ف  ك�ي الهيكلة وال�ت إلعادة 

شبكة الرعاية الصحية لدينا.

الصحية  للرعاية  عنه  غ�ف  ال  حليًفا  فيه  أصبحت  قوي  بمستقبل  اليوم   HM مستشفيات  تتمتع 

ي  . أنا فخور باالستجابة ال�ت ف ف والموظف�ي ف والمساهم�ي يك موثوق للعمالء والمتعاون�ي للمر�ف وهي �ش

ي عام 2020 وأنا مقتنع تماًما بأننا من هذا الرعب تعلمنا دروًسا 
قدمتها مستشفيات HM للمجتمع �ف

. قيمة ستجعل مجموعة HM أقوى بكث�ي

D. Alejandro Abarca Cidón
HM الرئيس التنفيذي لمستشفيات



مر�ز أك�ث من قبل

ي 
ة من السكان الذين تم تطعيمهم أو �ف ي منتصف عام 2021 ، مع نسبة كب�ي

تحليل عام 2020 عندما نكتب هذه السطور ، �ف

ي استعادة نشاطها الطبي�ي ، (بقدر ما نريد توسيع كلمة الحياة الطبيعية كمفهوم( يتطلب 
طور القيام بذلك ومع دولة بدأت �ف

ي إسبانيا ، 
أنه ال يمكننا ، وال يجب علينا ، القيام بذلك دون تذكر أك�ث من 70000 ضحية فقدوا حياتهم اليوم ، وفقط �ف

. ف وس اللع�ي بسبب هذا الف�ي

ي  ي تذكر كل واحد من ضحايا COVID-19 وجميع تلك العائالت ال�ت
ك وأعمق مشاعرنا �ف لذا ، نتفضل بتكريمنا وألمنا المش�ت

رت بشدة من هذا الوباء. ت�ف

ي هذه المنصة وأقول دائما ، ما قد يكون أك�ث وضوحا من أي وقت مصف ؛ أننا أطباء وأن 
ال أنوي أن أكرر نفسي عاما بعد عام �ف

ف ، مدربون عل إنقاذ األرواح وليس إدارة خسارتهم  ف صحي�ي هذا الوباء كان أك�ج ألم لنا. ألننا ، كمهني�ي

ومع ذلك ، وبعد هذه التجربة المروعة ، أنا مقتنعة تماًما أنه من هذا الضعف ، من هذه المرحلة من الحياة ، سنخرج بشكل 

أفضل وسنخرج أقوى. أفضل كمجتمع ألن هذه األزمة يجب أن تؤكد أنه فقط إذا عملنا كفريق واحد سنكون قادرين عل 

 ، مواجهة تحديات بحجم التحدي الذي تم طرحه علينا. تم تعزيز القطاع الصحي ألن أهمية الصحة، أك�ث من أي وقت مصف

ة  ف الرك�ي كانوا  وأيًضا،  ء  ي
، فوق كل سش ف الصحي�ي ف  المهني�ي ثقافية وألن  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  أي مصلحة  تغلبت عل  قد 

ة الوحيدة. دفة موثوقة لمواجهة هذه العاصفة الرهيبة. ف ي اتخذها المجتمع بأ�ه باعتباره الرك�ي األساسية ال�ت
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Dra. Dña. Elena Abarca Cidón
HM نائبة رئيس مستشفيات
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 خطاب 

نائب الرئيس

"من هذا الضعف ، من هذه 
المرحلة من الحياة ، سنخرج 
بشكل أفضل وسنخرج أقوى"



ف  والباحث�ي العلماء   ... النظافة  وعمال  ف  والمسؤول�ي والمساعدين  والممرضات  األطباء 

التنفس الصناعي محلية  اع أجهزة  ف وعلماء الكمبيوتر ... تم اخ�ت يائي�ي ف ف والف�ي والرياضي�ي

 . ي
ي الشارع. وكان هناك مجتمع مد�ف

الصنع وتم خياطة األقنعة. تناولنا القهوة عل مقعد �ف

ي عام واحد فقط 
ام للقواعد ، لعب دوره. لقد تمكنا من إنتاج لقاحات �ف ف ل ، االل�ت ف ي الم�ف

�ف

ة أعوام. فقدنا العديد من األرواح ، ولكن تم إنقاذ  ي العادة ع�ش
عندما يستغرق األمر �ف

العديد من األرواح

ي مرحلة ما ال 
ي حالة ما �ف

ي حال نسينا. �ف
ي المركز. �ف

كل هذا لوضع الشخص وصحته �ف

 . ي حال لم نتذكر هشاشتنا كب�ش
ء لدينا هو الحياة. �ف ي

نتذكر أن أهم وأقدس سش

من أجل كل هذا، من المهم جًدا، من مؤسسة رعاية صحية مثل مستشفيات HM، أولئك 

ف ح�ت  الالزم�ي والهدوء  باألمن  ويدهم  ف ب�ت ام  ف ال�ت ولديهم  الناس  بصحة  يهتمون  الذين  منا 

ي لحضور 
ة أنهم بحاجة ماسة إليها وأننا ملزمون ببذل جهد إضا�ف ف نكون حًقا تلك الرك�ي

مرضانا دائًما بأك�ج قدر من الرشاقة مع أفضل األدوية بكل الحساسية.

جعل  إىل  تهدف  لإلصالحات  مكثفة  خطة   2020 عام  ي 
�ف بالفعل  وضعنا  السبب  لهذا 

. هذا هو عملنا  ي رعاية المر�ف
مراكزنا ومستشفياتنا أك�ث سيولة ، لتكون أك�ث مرونة �ف

ف أعيننا عل ما  جميًعا الذين يشكلون مستشفيات HM. بحلول عام 2021 ، ومع ترك�ي

ي تعميق هذا النوع من العمل ألنه من المحتمل جًدا أن 
بعد الجائحة ، يجب أن نستمر �ف

العالج  تقليل ذرة واحدة من  ، دون  المر�ف  المزيد من  القدرة عل خدمة  لدينا  نكون 

تنا. ف ي لطالما م�ي الشخصي والجودة والدفء ال�ت

ل بسبب  ف نحن نتحدث عن رعاية هؤالء المر�ف اآلخرين الذين حدوا من مغادرتهم للم�ف

الخوف ، أو أولئك الذين أخروا زيارتهم للطبيب ولم يعطوا أهمية هذه األمراض أو أولئك 

ي الرعاية إىل تفاقم الخطورة من صحته. عندما 
اآلخرين الذين يمكن أن يؤدي تأخرهم �ف

ينتهي الوباء ، وعندما نزيل القناع وعندما نستعيد طريق النمو كدولة وكمجتمع ، فإن 

أولئك الذين يكرسون أنفسنا لرعاية صحتنا سيقضون عدة أشهر أخرى ، ومن الممكن 

ف علينا االستعداد لها جسدًيا  ي يتع�ي اض ضغوط الرفاهية اإلضافية ال�ت أن سنوات ، باف�ت

وعاطفًيا كمجموعة.

ف علينا ، كمجتمع ،  ي يتع�ي ي لم تأت بعد وال�ت  وبالتاىلي ، فإن هذه العملية التحويلية المكثفة ال�ت

ات داخلية مهمة ؛ عمليات  أن نستوعبها بأفضل طريقة ممكنة ، ستنطوي أيًضا عل تغي�ي

وبروتوكوالت إلعادة التفك�ي لمواجهة هذه المرحلة الجديدة بضمانات. 

الجديد،  الواقع  لهذا   HM مستشفيات  بإعداد  الراسخ  ام  ف االل�ت ومع  السياق  هذا  ي 
و�ف

ي عام 2021 خطة عميقة إلعادة تحويل هيئاتنا اإلدارية. تعت�ج اإلجراءات 
بدأنا بالفعل �ف

لجان  جعل  أو  الجديدة  كة  ال�ش أقسام  إنشاء  أو   ، الداخلي  التنظيم  حيث  من  المتخذة 

االتجاه  ي 
األمام �ف إىل  ة  للكيان ، خطوة كب�ي العام  التشغيل  ي 

أك�ث شمولية �ف اإلدارة هيئة 

الصحيح.   

سنكون أك�ث مرونة وشفافية وفاعلية ، وسنكون مستعدين بشكل أفضل لنموذج جديد 

ف الطبيب والمريض سليمة ،  للرعاية الصحية. حيث ستب�ت العالقة غ�ي القابلة للت�ف ب�ي

ولكن يجب أن نكون قادرين فيها عل بناء حقائق رعاية صحية جديدة تتجسد عل أساس 

. كيف وم�ت وأين يطلبه مرضانا. يومي

. ألننا كنا دائما  أعتقد بصدق أنمستشفيات HM أك�ث استعداًدا لهذا من أي وقت مصف

ي قلب جميع أنشطتنا. ربما يكون 
كذلك ألننا دائًما نضع مرضانا وعائالتهم وأقاربــهم �ف

هذا أيًضا جزًءا من نجاحنا كمجموعة مستشفيات ، ألنه حان الوقت اآلن لنكون "أك�ث 

." ا من أي وقت مصف ً ص�ج

Dra. Dª. Elena Abarca Cidón
 HM نائبة رئيس مستشفيات
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المهمة

الرؤية

القيم
ام بتنفيذ إدارة فعالة  ف اتيجيتنا العالمية إىل االل�ت تستند اس�ت
ف  وفعالة موجهة نحو سالمة ورضا مرضانا وعائالتهم والعامل�ي
. لهذا السبب ، نحدد مهمتنا ورؤيتنا  ف ف والمساهم�ي والمتعاون�ي
وقيمنا عل أنها إدارة خدمات الرعاية الصحية والتعليم 
ي الحفاظ عل صحة السكان وتحسينها.

ي تساهم �ف والبحث ال�ت

المهمة الرؤية 
والقيم

14

ي إدارة الموارد. يجب 
ف و�ف ف الصحي�ي ي تقديم الرعاية من قبل المهني�ي

اهة �ف ز ال�ز

ي جميع العمليات.
أن تقدم تصورات عن الصدق والشفافية �ف

ية بمسؤوليتها المهنية مما يحد من جودة الرعاية وتصور  ام الفرق الب�ش ز ال�ت

ي سمعتها. المراكز المختلفة الذي يب�ف

ات  مؤ�ش أفضل  لتوليد  والعالج  التشخيص  عمليات  ي 
�ف المستمر  االبتكار 

ي ذلك التدريس والبحث.
ي قطاع الصحة بما �ف

الكفاءة �ف

مراكز  مع  ف  المتم�ي التعاون  مع   ، األمراض  لبعض  ي  العالحب النهج  ي 
�ف الريادة 

والعالج  القلب  وأمراض  لل�طان  نموذجية  مرافق  وتطوير  دولية  مرجعية 

. ي العص�ب

احتياجاتهم  لتلبية  وأقاربــهم  وعائالتهم  مرضانا  متطلبات  إلدارة  الحساسية 

ي تسمح لنا بالحفاظ عىل  الجسدية والروحية وعمليات االستماع النشطة ال�ت

ي تركز عىل المريض بمرور الوقت. ي سياستنا الطبية ال�ت
ف �ف التم�ي

تقديم خدمات صحية للرعاية الصحية ورفاهية مرضانا وعائالتهم ، من خالل 

قيمة  بإضافة  ام  ف االل�ت مع   ، ممتازة  كامل وجودة خدمة  رعاية صحية  عرض 

لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل. 

المهمة

للرعاية  ي  الوط�ف المستوى  بالمستش�ف عىل  نكون مجموعة ذات مرجعية  أن 

ي تركز عىل الناس. الصحية والتدريس واألبحاث ال�ت

الرؤية

القيم

 مجموعة 
HM مستشفيات

01



HM الهيكل التنظيمي لمستشفيات

الرئيس
Dr. Juan Abarca Cidón

السكرت�ي العام
Dra. Elena Abarca Cidón

المجلس التنفيذي
D. Alejandro Abarca Cidón

خدمة العمال
I. Hevia

تشخيص
C. Almirall

ي
القانو�ز

A. Irurita

أشخاص ومواهب
A. García

اتصاالت
R. Martínez

HM دولي
Dr. A. Balugo

مشاريــــع جديدة
J. REGUERA

I+D
J.M. Castellano

ادارة
R. Expósito

حسابات
J.M. Pérez

تدريس وتدريب
J. Peláez

ول كن�ت
J. Jiménez

جودة
J. Tolsdorf

هندسة مستش�ز
L. Armenta

يات مش�ت
J.L G. Oliva

مكاتب صفقات غ�ي متكامل

ادارة التخطيط
رعاية و صفقات

Dr. Joaquín López

ادارة مدريد
Dr. Santiago Ruíz de Aguiar

ادارة مالية
D. Rafael Beltrán

ادارة كتالونياا
Dr. Joan Sala

ادارة طبية
Dr. Jesús Peláez

ادارة غاليسيا
D. Rafael Silva

ادارة
التحول الديجيتال

D. Alberto Estirado

ادارة كاستيال و ليون 
D. Ricardo Aller

حكومة ادارة عليا
كة ل HM مستشفيات لجنة االدارة ادارة مش�ت

HM مناطق مجموعة مستشفيات
الشكل الهيكلس لمستشفيات HM يونيو 2021

مجلس االدارة

لجنة االدارة

15



Hospital Universitario
HM Madrid

Pza. del Conde del Valle de Suchil, 16
28015 Madrid

Tel. 91 447 66 00

Hospital HM Modelo
Calle Virrey Osorio, 30

15011 A Coruña
Tel. 981 14 73 00

Hospital
HM San Francisco

Calle Marqueses de San Isidro, 11
24004 León

Tel. 987 25 10 12

Hospital HM Nou Delfos
Av. de Vallcarca, 151

08023 Barcelona
Tel. 93 254 50 00

MADRID 

Centro Integral Oncológico 
Clara Campal HM CIOCC 

Madrid
Calle Oña, 10

28050 Madrid
Tel. 901 08 82 70/ 902 10 74 69

GALICIA
HM CIOCC GALICIA - HM La Esperanza

Tel. 981 57 77 17

CATALUÑA
HM CIOCC BARCELONA- HM Nou Delfos

Tel. 93 254 50 00

HM Fertility Center
Tel. 900 11 10 10

MADRID
HM Fertility Center-HM Montepríncipe
HM Fertility Center- HM Puerta del Sur

HM Fertility Center- HM Vallés
HM Fertility Center- HM Gabinete 

Velázquez

GALICIA
HM Fertility Center-HM Belén

Castilla La Mancha
HM Fertility Center-HM IMI Toledo

Hospital Universitario
HM Montepríncipe

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

Tel. 91 708 99 00

Maternidad
HM Belén

Calle Filantropía, 3
15011 A Coruña

Tel. 981 25 16 00

Hospital HM Regla
Calle Cardenal Landázuri, 2

24003 León
Tel. 987 83 00 83

HM Sant Jordi
Plaça de l’Estació, 12

08030 Barcelona
Tel. 93 504 71 00

Hospital HM Nens
Consell de Cent, 437

08009 Barcelona
Tel. 93 231 05 12Centro Integral

de Enfermedades
Cardiovasculares HM CIEC

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

Tel. 901 08 82 12 / 902 08 98 00

CATALUÑA
HM CIEC BARCELONA

Tel. 93 254 50 00

Centro Integral
de Neurociencias AC

HM CINAC
Avda. Carlos V, 70

28938 Móstoles, Madrid
Tel. 901 088 212 / 902 089 800

CATALUÑA
HM CINAC BARCELONA

Tel. 93 254 50 00

Hospital Universitario
HM Torrelodones

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

Tel. 91 267 50 00

Hospital HM Rosaleda
Calle Santiago León de Caracas, 1

15701 Santiago de Compostela,
A Coruña

Tel. 981 55 12 00

Hospital Universitario
HM Sanchinarro

Calle Oña, 10
28050 Madrid

Tel. 91 756 78 00

Hospital Universitario
HM Nuevo Belén

Calle de José Silva, 7
28043 Madrid

Tel. 91 744 41 00

Hospital Universitario
HM Puerta del Sur

Avda. Carlos V, 70
Móstoles, Madrid 28938

Tel. 91 267 31 00

Hospital HM Vallés
Calle Santiago, 14

Alcalá de Henares, Madrid 28801
Tel. 91 737 43 53

عيادات شاملةكتالونياكاستيال و ليونغاليسيامدريد

Hospital HM La Esperanza
Avda. Das Burgas, 2

15705 Santiago de Compostela,
A Coruña

Tel. 981 55 22 00
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علم األعصابطب األورام

Centro Integral Oncológico 
Clara Campal HM CIOCC

Centro Integral de
Neurociencias AC HM CINAC

مجال الطب النفسي المركز الشامل ألمراض القلب واألوعية 
HM CIEC الدموية

طب القلب

HM Fertility Center ي
�ز

أألمومةالخصوبة

وأيضا

17

ي	 
برنامج �طان العائىلي والورا�ث

وحدة طب أسنان لمر�ف األورام	 
وحدة أورام الدم 	 

-  برنامج زرع نخاع
وحدة طب أطفال ألورام الدم	 

-  برنامج زرع نخاع
-  برنامج العالج عن طريق الموسي�ت

وحدة ال�كوما أو الورم الخبيث	 
وحدة أورام الرأس و الرقبة	 
وحدة أورام الثدي	 
وحدة أورام الر�ئ 	 
ي أورام أعصاب	  وحدة أورام الجهاز العص�ب
وحدة أورام الجهاز الهضمي	 
وستاتا	  وحدة أورام الجهاز البولي التناسىلي وال�ب
وحدة األورام النسائية	 

برنامج جراحة الية	 
برنامج الجراحة بدون دم	 
برنامد منظار الجهاز الهضمي 	 
برنامد مخصص لصحة القلب واألوعية الدموية	 
وحدة جراحة اليد والعضو العلوي 	 
وحدة ورم الغدد الصماء	 
ر	  ف وحدة جراحة بالل�ي
لية	  ف وحدة العناية الم�ف
وحدة السكري	 
وحدة التجارب ال�يرية	 
وحدة الرصع	 
وحدة االختبارات الجينية	 
وحدة الطب والجراحة التجميلية	 
ي	 

وحدة الطب و لتقويم الريا�ف
وحدة الطب النفسي	 
وحدة الوقاية المبكرة المخصصة	 
وحدة أشعة للمرأة	 
وحدة قاع الحوض	 
وحدة عالج السمنة بالمنظار	 
وحدة األلم	 
وحدة النوم	 
وحدة متعددة التخصصات لعالج السمنة	 
كشف للمسافر	 

برنامج اإلدمان وعلم األمراض المزدوج	 
برنامج األمراض العقلية الحادة	 
ة 	  ف والف�ت برنامج الطب النفسي لألطفال والمراهق�ي

المحيطة بالوالدة
برنامج اضطرابات األكل	 
برنامج االضطرابات العصبية المعرفية والطب 	 

النفسي للشيخوخة

برنامج ديناميكا الدم ألمراض القلب الهيكلية	 
برنامج إعادة تأهيل القلب	 
وحدة أمراض القلب الخلقية 	 
يولوجيا الكهربية للقلب وعدم 	  ف وحدة الف�ي

بات القلب انتظام رصف
وحدة تصوير القلب	 
وحدة قصور القلب	 
وحدة اعتالل عضلة القلب العائىلي	 
وحدة أمراض الصمامات	 

ي المخت�ب	 
برنامج التخصيب �ف

برنامج الحفاظ عىل الخصوبة	 
ع بالبويضات	  برنامج الت�ب

برنامج الحفاظ عىل الخاليا الجذعية ال�ية.	 
ف	  وحدة تشخيص ما قبل الوالدة وطب الجن�ي
وحدة الحمل عالي الخطورة	 
وحدة التدخل المنخفض والوالدة الطبيعية	 

مرض باركنسون واضطرابات الحركة 	 

ي واضطرابات الحركة -  وحدة أمراض التنكس العص�ب

-  وحدة جراحة األعصاب الوظيفية )مرض باركنسون 
واضطرابات الحركة(

ف المغناطيسي HIFU )الرعاش  -  وحدة التصوير بالرن�ي
األساسي ومرض باركنسون واضطرابات الحركة(

وحدة اإلعاقة االدراكية	 

-  برنامج االضطرابات النفسية المصاحبة ألمراض 
ي التنكس العص�ب

ف المغناطيسي  -  برنامج Magnetoceutical والتحف�ي
ي األمراض التنكسية العصبية 

ع�ب الجمجمة �ف
واالكتئاب

جمة وال�يرية حول 	  وحدة البحوث األساسية وال�ت
ي مرض باركنسون والتنكس العصبيوالتنكس العص�ب

وحدة أبحاث ومعالجة الذاكرة	 



مستشفياتنا
المديرية اإلقليمية بمدريد
المديرية اإلقليمية بكتالونيا
المديرية اإلقليمية بغاليسيا 

المديرية اإلقليمية بكاستيال و ليون
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مدريد
 مجموعة 

HM مستشفيات
مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

السطور  بعض  كتابة  مرة  ي وألول  من مسؤولي�ت  ، ي عشناها  ال�ت ة  ف المم�ي السنة  ي هذه 
�ف

ي رأسي 
ي تكررت باستمرار �ف ي مدريد.  بعد تمعن، الكلمة ال�ت

التمهيدية عن مستشفياتنا �ف

هي االمتنان.

االمتنان لجميع األشخاص الذين يشكلون مستشفياتنا ، والذين عرفوا كيف يتكيفون 

ي 
ء وضع المر�ز دائًما أولوية �ز ي

وعرفوا كيف يضحون بأنفسهم وعرفوا قبل كل �ش

ة عل إظهار االمتنان الذي  مستشفيات HM. لذلك، أحاول خالل هذه المقدمة القص�ي

ينقله لنا أعضاء مجتمعنا كل يوم.

ا بالنسبة لنا جميًعا لكن هذه الظروف القاسية  فً ي البداية كان هذا عاًما مم�ي
كما قلت �ف

ي مجال الرعاية 
ي قدًما. لقد كنا المرجع �ف

وع مستشفيات HM من المصف لم تمنع م�ش

كتنا وأظهرنا أنه إذا تمت األمور  ي مكافحة الوباء ، وأعطينا رؤية ل�ش
الصحية الخاصة �ف

بشكل جيد ، فال توجد رعاية صحية عامة أو خاصة ، بل الرعاية الصحية فقط ، وقبل 

ء جيدة الرعاية الصحية. ي
كل سش

ف المساعدة  وع يجمع ب�ي ي مستشفيات HM، نواصل العمل بجد لمواصلة بناء م�ش
�ف

ء مع القدرة عل مواصلة االبتكار. لهذا السبب ، لدينا  ي
والتعليم والبحث وقبل كل سش

ابتكاره سيوضح  والذي   ،  HM Rivas  ، التنفيذ  قيد  وع مستش�ف جديد  بالفعل م�ش

عنا�ه  أيًضا  ولكن  المستش�ف  فقط  ليس   ، التصميم  ي 
�ف وبعد"  "قبل  ف  ب�ي الفرق 

االجتماعية والصحية. 

ي 
�ف ، سواء  التغلب عل صعوبات  من  المستشفيات  تمكنت  امكانياتنا،  وبالطبع عززنا 

مجال الرعاية الصحية (ما يقرب من 50000 خروج المستشفيات ، أك�ث من 280.000 

ي التدريس والبحث ، المراكز 
حالة طوارئ ، 1.7 مليون من االستشارات ...( ، كما �ف

ي األبحاث 
الثالثة الشاملة (HM CIOCC و HM CIEC و HM CINAC( برز عملهم �ف

ف المؤسسات الصحية  ي تضعنا من ب�ي ي مجلة نيو إنجالند الطبية ، ال�ت
ون�ش كل منهم �ف

ازدهار  تعيش  ي  ال�ت البحث  ، مع مساعدة من مجموعات  إسبانيا  ي 
األك�ج �ف التأث�ي  ذات 

ي مشاريــــع أبحاث لقاحات 
ي هذه اللحظة ، بعد أن ساعدت مجموعتنا الدخول �ف

كامل �ف

SARS - COV-2 أو عالجات جديدة ضده.

ي 
�ز ف  العامل�ي لجميع  الالمتناهي  االمتنان  بإظهار  فيه  نفتخر  عام   باختصار، 

.HM مستشفيات

Dr. D. Santiago Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
HM ادارة اقليمية بمستشفيات

محافظة مدريد
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االدارة االقليمية بمدريد



HM Madrid

•  92 غرفة + 5 مستشفيات يومية 
•  5 صناديق للطوارئ

•  33 استشارة
•  5 غرف عمليات

•  8 أ�ة العناية المركزة
 CT 160  •

0.4T ف مغناطيسي مفتوح •  رن�ي
 1.5T ف مغناطيسي مغلق •  رن�ي

 •  عيادات متعددة االختصاصات ملحقة 
 (Plaza del Conde del Valle Suchil, 3 و c/ Arapiles, 8)

•  صالة إعادة تأهيل ملحقة
•  عيادة اسنان - 

   تخصصات الدراسات العليا بالجامعة

الطاقم

4,928
خروج من المستش�ف

طوارئ
28,610

عملية جراحية
1,338

ية جراحة تجب�ي
1,742

دراسة معامل
780,528

دراسة أشعة
82,936

منظار أو منظار قولون
4,573

كشوفات خارجية
272,998

حجم الرعاية 2020
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•  130 غرفة
ي الجراحي النهاري ي المستش�ف الط�ج

•  15 �يًرا �ف
ف ي مستش�ف �طان البالغ�ي

•  8 مراكز �ف
•  8 مراكز مستش�ف يوم �طان األطفال

•  8 صناديق طوارئ للكبار
•  5 صناديق طوارئ لألطفال

•  2 صندوق طوارئ ألمراض النساء
• 56 استشارة 

•  11 غرفة عمليات (1 غرفة عمليات مختلطة(
•  2 غرف والدة

(UTPR) 2 غرف تمدد ووالدة  •
•  غرفة الديناميكا الدموية واألشعة التداخلية 

يولوجياالكهربية ف •  غرفة الف�ي
ف •  16 �يًرا لوحدة العناية المركزة للبالغ�ي

ي الوالدة •  17 �يًرا لوحدة العناية المركزة لألطفال وحدي�ث
•  أورام األطفال

•  RM 3 و منهم 2 مجال عاىلي 1.5T و 0.7T ديناميكي
يحة مقطعية  •  160 �ش

•  صدى القلب وصدى األوعية الدموية ثالثية األبعاد
•  التصوير الشعاعي للثدي الرقمي

•  جهاز تحكم عن بعد رقمي
•  الموجات فوق الصوتية ثالثية األبعاد به

•  موقف سيارات يتسع لـ 500 مكان

الطاقم

12,007
خروج من المستش�ف

طوارئ

عملية جراحية

ية جراحة تجب�ي

دراسة معامل

دراسة أشعة

منظار أو منظار قولون

والدات

كشوفات خارجية

51,147

6,646

2,759

1,126,410

54,119

2,299

1,777

319,181

حجم الرعاية 2020
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 2.2

HM Montepríncipe



HOSPITAL UNIVERSITARIO 3.2

HM Torrelodones

•  77 غرفة + 8 مراكز بالمستش�ف 8 أيام
•  16 صندوق طوارئ
•   42 غرفة استشارية

•   6 غرف عمليات
•   9 أ�ة للعناية المركزة

 CT 160   •
 1.5T ف مغناطيسي مغلق - مجال مرتفع •   عدد 2 رن�ي

•   التصوير الشعاعي للثدي الرقمي
 •   مصحة ملحقة مع صالة رياضية إلعادة التأهيل 

(C / Cudillero، 6)

الطاقم

5,701
خروج من المستش�ف

طوارئ
45,854

عملية جراحية
2,897

ية جراحة تجب�ي
1,584

دراسة معامل
710,265

دراسة أشعة
83,957

منظار أو منظار قولون
3,471

كشوفات خارجية
243,621

حجم الرعاية 2020
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•   178 غرفة + 10 وظائف بالمستش�ف النهاري + 4 وظائف لوحدة النوم
•   17 صندوق طوارئ
•   72 غرفة استشارية

•   12 غرفة عمليات (أول غرفة عمليات متكاملة(
•   14 �يًرا لوحدة العناية المركزة قابلة للتوسيع إىل 22 �يًرا

كيب المقط�ي والطاولة  •   جهاز التصوير الشعاعي الرقمي للثدي مع ال�ت
كيب التجسيمي للثدي المعرضة لل�ت

ي أثناء الجراحة
ف المغناطيسي القح�ف •   الرن�ي

ف المغناطيسي النووي •   1.5T الرن�ي
 1T ف المغناطيسي المفتوح عاىلي المجال •   التصوير بالرن�ي

PET-CT ف المغناطيسي و •   3T التصوير بالرن�ي
•   1.5T MRI لألطراف

Da Vinci Xi الروبوت الجراحي   •
CT 64 •

يحة محاكاة عالجية التصوير المقط�ي المحوسب •   16 �ش
•   CT Aquilion One (من 323 جهاز كشف(

•   عدد 2 غسيل كل

الطاقم

12,365
خروج من المستش�ف

طوارئ
69,050

عملية جراحية
5,432

ية جراحة تجب�ي
1,856

دراسة معامل
2,846,338

دراسة أشعة
141,512

منظار أو منظار قولون
10,485

كشوفات خارجية
345,338

ي 2020
حجم الرعاية �ف
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 4.2

HM Sanchinarro



HOSPITAL UNIVERSITARIO 5.2

HM Nuevo Belén

ف •   39 غرفة للمر�ف الداخلي�ي
ية  ي الوالدة ، ذات قدرة فنية وب�ش •   14 مركًزا للعناية المركزة لحدي�ث

عل معالجة الخداج اعتباًرا من األسبوع 26
ف للوالدة ومنطقة إنعاش بعد الجراحة مع  •   3 غرف عمليات وغرفت�ي

ي حالة حدوث مضاعفات مع 
5 أوضاع مجهزة الستخدامها كمدخل �ف

فريق تخدير مدرب خصيًصا عل رعايتك
•   غرفة طوارئ أمراض النساء مع مكتب فحص و 4 مراكز

ي: 148 موظًفا و 40 طبيًبا مساعًدا  •   الفريق الب�ش
•   وحدة الوالدة الطبيعية: 3 وحدات للوالدة واإلنعاش مع حوض 

استحمام و�ير والدة

الطاقم

3,762
خروج من المستش�ف

طوارئ
9,364

عملية جراحية
1,880

ية جراحة تجب�ي
550

دراسة معامل
405,969

دراسة أشعة
24,624

كشوفات خارجية
83,163

ي 2020
حجم الرعاية �ف
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والدات
1,800



داد العمالة( •   138 غرفة + UTPR 4 (وحدات توصيل واس�ت
•   وحدة قبول الطب النفسي بسعة 15 �ير

• وحدة األلم مع غرفة عمليات متنقلة مدمجة
•   وحدة النوم مع 4 صناديق استقبال

•   7 صناديق مستش�ف نهارية وكراسي عالج بالمستش�ف لمدة 6 أيام
•   14 صندوق طوارئ

•   61 استشارة
•   11 غرفة عمليات؛ اثنتان منها متكاملتان من بينها غرفة مخصصة لجراحة 

المخ واألعصاب الوظيفية
•   غرف األشعة الرقمية لألوعية الدموية (الديناميكا الدموية ، األشعة 

التداخلية لألوعية الدموية واألشعة العصبية التداخلية(
•   12 �يًرا لوحدة العناية المركزة

ي الوالدة ي وحدة العناية المركزة لحدي�ث
•   16 �يًرا �ف

CT 80   •
•   1.5T عاىلي المجال مغلق RM وج� عريض 

•   3T RNM عاىلي المجال 
ف التصوير  كيب ب�ي ي نفس ال�ت

ي إسبانيا؛ يجمع �ف
•   PET-MRI؛ فريد من نوعه �ف

ي ومجال عاىلي جًدا Tesla MRI 3 الذي 
و�ف المقط�ي باإلصدار البوزي�ت

ي 
ي والوظي�ف ي كل من التشخيص المورفولوحج

يسمح بفتح مجال كب�ي �ف

ي
والتمثيل الغذا�ئ

ي إسبانيا مخصصة ح�ًيا للتطبيقات 
•   NMR - HIFU؛ أول وحدة �ف

ي تتيح العالج داخل الجمجمة غ�ي الجراحي  العصبية لهذه التقنية وال�ت
ي األخرى  الضطرابات الحركة وأمراض التنكس العص�ج

•   جهاز فحص عظام آخر تحديث
•   خدمة عالج األورام باإلشعاع عل أحدث طراز: يوجد بها م�عان 

ويد المر�ف بجميع تقنيات العالج اإلشعاعي  ف خطيان يسمحان لها ب�ت
ي ذلك تقنيات الجراحة اإلشعاعية داخل الجمجمة وخارجها.

الحالية ، بما �ف

الطاقم

9,974
خروج من المستش�ف

طوارئ

عملية جراحية

ية جراحة تجب�ي

دراسة معامل

دراسة أشعة

منظار أو منظار قولون

كشوفات خارجية

59,980

4,208

1,914

1,058,090

70,692

4,251

357,910

والدات
1,093

ي 2020
حجم الرعاية �ف
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 6.2

HM Puerta del Sur



7.2 مستش�ف

 HM Vallés

•   15 غرفة + 4 وظائف مستش�ف نهاري
•   38 غرفة استشارية

•   3 غرف عمليات
URPA 6 أ�ة   •

 APERTO LUCENT 0.4 ف المغناطيسي •   فتح التصوير بالرن�ي
يحة  ي سوبريا CT 16 �ش

•   التصوير المقط�ي هيتاسش
GE Milenium gamma ا •   كام�ي

ر األخ�ف ف •   الل�ي
EXCIMER ر ف •   ل�ي

•   5 عيادات منتسبة

الطاقم

1,185
خروج من المستش�ف

طوارئ
18,042

عملية جراحية
801

ية جراحة تجب�ي
2,513

دراسة معامل
306,539

دراسة أشعة
41,737

كشوفات خارجية
238,560

ي 2020
حجم الرعاية �ف
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منظار أو منظار قولون
1,600



 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20
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مستشفياتنا 
االدارة اإلقليمية بمدريد

االدارة اإلقليمية بكتالونيا
االدارة اإلقليمية بغاليسيا 

االدارة اإلقليمية بكاستيال و ليون

02

28



كتالونيا
 مجموعة 

HM مستشفيات
مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

ي مستقبل مستشفيات HM سيتم أيًضا 
ي تاريــــخ حياتنا باعتباره "عام الجائحة" ولكن �ف

سُيسجل عام 2020 بال شك �ف

ي حدثت  ات والتجارب ال�ت ي ألن جميع الخ�ج
ا�ف تذكره باعتباره العام الذي طورنا من انفسنا فيه. لقد تطورنا بشكل اح�ت

ام والتضحية والكفاءة المهنية لألشخاص  ف اهة واالل�ت ف ة وأظهرت ال�ف لـ COVID-19 أدت بنا إىل تغي�ي أشياء كث�ي نتيجة 

نا ألنه مع وجود بيئة جديدة ومعقدة للجميع ، واصلت المجموعة االستثمار  الذين يدعمون مستشفيات HM وقد ك�ج

وعها. ي كاتالونيا وبالتاىلي تعزيز م�ش
ون�ش شبكة الرعاية الصحية الخاصة بها �ف

عام  ي 
�ف إنشائها  منذ   HM Delfos لمستش�ف  الرئيسية  الخطة  تنفيذ   HM مستشفيات  واصلت  الغاية،  لهذه  تحقيقا 

ي توجت مؤخًرا افتتاح المستش�ف  ي تطلب تنفيذها استثماًرا بأك�ث من 30 مليون يورو ، وال�ت 2018. الخطة الرئيسية ، ال�ت

.HM Nou Delfos الجديد

ي بعض الجوانب الطبية ، وبروتوكوالت السالمة ، 
نا COVID-19 عل تغي�ي النهج المتبع �ف ي ، أج�ج

 عل مدار العام الما�ف

وتداب�ي النظافة والحماية ، والتواصل مع المريض وعائلته ، وما إىل ذلك ، ولكن يمكن تسليط الضوء عل جانب واحد 

أن HM Delfos تمكنت من تحديث جميع هذه الخدمات والفوائد أثناء تحولها. وبالتاىلي ، فإن االنتهاء من أعمال إعادة 

ف يركزان عل المريض  تصميم قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة (ICU( هو المثال األك�ج لهذا التكيف.  أن كال المكان�ي

وجاهزين تماًما للعناية بهم بطريقة آمنة و�يعة ومريحة وشاملة ، بغض النظر عن مرضهم ومدى تعقيده.

ف بشكل خاص  ك�ي لدى خدمة الطوارئ الجديدة دوائر محددة تسمح برعاية األشخاص وفًقا لمرضهم وشدتهم ، مع ال�ت

ف الدوائر األمنية  ي تعتمد عل الوقت مثل أمراض القلب والعصبية ، وكذلك األورام. وبالمثل ، تم تمك�ي عل األمراض ال�ت

ي حالة COVID-19. تحتوي وحدة العناية المركزة عل صناديق فردية - اثنان منها قابالن للتكيف مع مر�ف األطفال - 
 �ف

.COVID-19 مثل 
ً
ي ، مما يقلل من خطر انتقال األمراض المنقولة جوا مزودة بضغط سل�ج

هذه المرافق باإلضافة إىل مرافق مركز األورام الشامل Clara Campal HM CIOCC Barcelona ، الذي تم إصداره 

 AC HM الشامل ألمراض القلب واألوعية الدموية ومركز HM CIEC Barcelona أيًضا خالل عام 2020 ، ومركز

ي 
�ف العالج  وطوابق  الصيدلية   ، ي الط�ج التحليل  مخت�ج  الجراحة،  مب�ف   ، العصبية  للعلوم  الشامل   CINAC Barcelona

ي عام 2019. وبــهذه الطريقة جنًبا إىل جنب مع المعدات التكنولوجية المتقدمة والجودة العالية لمتخصصي 
المستش�ف �ف

 HM ي
ي برشلونة. يجب اإلشارة إىل أن �ف

مستشفيات HM؛ يتمتع المريض برعاية صحية خاص من الدرجة األوىل �ف

ومرض  ال�ع  وجراحة  الدراسة  تشمل  ي  ال�ت الوظيفية  األعصاب  جراحة  وحدة  تشغيل  تم   ،  CINAC Barcelona

باركنسون.

 HM Nou( ي كاتالونيا ونفذت ذلك من خالل دمج 3 مستشفيات
ت شبكة الرعاية الصحية لمستشفيات HM �ف ك�ب

 HM Collblanc و HM Sant Andreu( مع 3 مستوصفات جديدة )HM Nens و HM Sant Jordi و Delfos

و HM Viladecans(.  يسمح هذا التوسع لمستشفيات HM بالوصول إىل عدد أك�ج من المر�ف واالستفادة من دقة 

التشخيص والعالج الشخصية ومتعدد التخصصات والطب شديد التعقيد الذي متصل بالشبكة وبغض النظر من أين 

وصل الشخص

ادى الوباء أن HM Delfos وعماله يكتسبون علم واستيعاب متطلبات جديدة لم نتخيلها من قبل. جنًبا إىل جنب مع 

المتكاملة  Vall d'Hebron ، الذين عملنا معهم بالتنسيق مع منطقة برشلونة الشمالية الصحية  زمالئنا من مستش�ف 

(AIS North( ، فقد بذلنا مجهود. لقد أظهرنا أن HM Delfos يمكن أن يكون مستش�ف حديًثا قادًرا عل توف�ي استجابة 

رائعة لحاالت الطوارئ الميدانية الشديدة.

اف  ي عام 2020. تم االع�ت
ي كاتالونيا الذي تصدر األخبار �ف

لم يكن HM Delfos هو مركز مستشفيات HM الوحيد �ف

ف والممرضات  بمستش�ف HM Nens من قبل وزارة الصحة واالستهالك والرعاية االجتماعية الستضافة األطباء المقيم�ي

ي تخصص طب األطفال وتمريض األطفال ، حيث كان منصب EIR هو األول الذي 
الداخلية (MIR و EIR( و قم بتدريبهم �ف

ي 
 تاريخًيا لمستشفيات HM - أول مجموعة مستشفيات خاصة �ف

ً
تحصل عليه المجموعة تمثل هذه االعتمادات حدثا

شلونة وكاتالونيا. وعه ل�ج ام بالتعليم والبحث كمحاور أساسية لم�ش ف إسبانيا معتمدة لهذا النوع من التدريب - ألنها تعزز االل�ت

جاع  من وجهة نظر الرعاية ، أجرى HM Nens تدخالت جراحية معقدة للغاية أدت إىل العديد من األطفال اىل اس�ت

ي 
ف عل أك�ث التخصصات ح�ية �ف طفولتهم. يعت�ج زرع األوعية الدموية الذاتية للطعوم السمحاقية أو جراحة ال�ع مثال�ي

ي مستش�ف HM ، حيث أنه من الناحية العملية هو الوحيد الذي يقوم بإجراء هذه التخصصات.
مستش�ف األطفال األحادي �ف

ف من  ا من المتخصص�ي
ً
يمكننا تنفيذ هذا النوع من التدخل بفضل التخصص العاىلي لمهنيينا. أنشأت مستشفيات HM فرق

مختلف التخصصات الذين يعملون جنًبا إىل جنب لمنح المريض الرعاية الشاملة. إنه محور كل نشاطنا.

 HM Hospitales ي ت�يــــع التحول الرقمي لمستشفياتنا.  بحيث انه تم تطوير تطبيق
وس كوفيد19- أيًضا �ف ساهم ف�ي

الرعاية الصحية لتصبح  ي 
الذي يحسن ويسهل عالقة مرضانا وعائالتهم مع موظ�ف  Androidو IOS الذي يتوفر عل 

تجربة الرعاية الخاصة بهم أفضل. 

ي  ي المشاريــــع ال�ت
ا؛ كان عىل مستشفيات HM إعادة تطوير برامجها البحثية بسبب الوباء وتم دمج HM Delfos �ف ً وأخ�ي

ي أبحاثها الخاصة ، مثل أول تجربة �يرية و 
. بدأت HM CIOCC Barcelona �ف ي يتم تطويرها عل المستوى الوط�ف

وع للتشخيص المبكر ل�طان القولون باستخدام خزعة سائلة وعل  ي مدريد ، تعمل عل م�ش
تها �ف بالتعاون مع نظ�ي

ي �طان الرئة.
وع FIS �ف عينة سائل لم�ش

عل  والحرص  بالتفاؤل  بدأ  عام  كاتالونيا.  ي 
�ف  HM لمستشفيات   2020 عام  ت  ف م�ي ي  ال�ت األحداث  بعض  اآلن،  ح�ت 

ي برشلونة وكاتالونيا  تطويرمستشفياتنا وشبكة الرعاية الصحية لدينا لتوف�ي رعاية صحية خاصة عالية الجودة لمواط�ف

مرضانا  حياة  أجل  من  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  القتال  عل  تنا  أج�ج  SARS-CoV-2 وس  ف�ي سببها  ي  ال�ت المأساة  وأن 

ي 
ف �ف ة. ال أريد أن أنهي هذه السطور دون أن أشكر جميع المهني�ي ي هذه الف�ت

ت مجموعتنا �ف ف ي م�ي واالعتماد المرونة ال�ت

ي قدًما. 
ء للتمكن من المصف ي

ي لتقديم كل سش
ي الذي بذلوه خالل العام الما�ف

مستشفيات HM عل الجهد الهائل والتفا�ف

 
ً
إنهم ليسوا وحدهم.  هناك دائما الوباء وأقول لهم  أثناء  الذين فقدوا أحباءهم  أولئك  أيًضا أن أقدم دعمنا لجميع  أود 

شخص ما يفكر فيهم.

Dr. D. Joan Sala Sanjaume 
االدارة االقليمية لمستشفبات HM بكتالونيا
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8.2 مستش�ف

HM Nou Delfos

 VIP 155 �يًرا مع 5 أجنحة   •
•   10 علب من مستش�ف األورام النهاري

ي •   4 وظائف مستش�ف اليوم العص�ج
ا للطوارئ و1 صندوق فرز 

ً
•   12 صندوق

ي  للعناية المركزة بالضغط السل�ج
ً
•   12 صندوقا

 •   المب�ف الجراحي الجديد: 11 غرفة عمليات اثنتان منهم
متكامل وواحد مع التصوير المقط�ي المحوسب أثناء الجراحة.

ي األبعاد منخفض المستوى إشعاع
•   EOS - نظام إشعاعي عمودي ثال�ث

CT ائح •   160 تاج متعدد ال�ش

•   أحدث جيل من أجهزة التصوير الشعاعي للثدي مع تركيب و التجسيمي
 3Tف مغناطيسي مغلق عاىلي المجال  •   رن�ي

•   غرفة ديناميكا الدم واألشعة التداخلية لألوعية الدموية
PET-CT - الطب النووي   •

•   وحدة مراقبة ال�ع

الطاقم

8,312
خروج من المستش�ف

طوارئ
13,073

عملية جراحية
7,169

ية جراحة تجب�ي
844

دراسة معامل
395,231

دراسة أشعة
35,185

منظار أو منظار قولون
7,159

كشوفات خارجية
112,738

ي 2020
حجم الرعاية �ف
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•   5 صناديق طوارئ
•  28 �ير مستش�ف

 •   4 غرف عمليات (2 غرف عمليات + 1 غرفة عمليات متنقلة + 
1 غرفة والدة(

•   معهد كاراراتش: رعاية أمراض النساء والتوليد متكامل
•   SMIC: الصحة النفسية التكاملية والمجتمعية

الطاقم

1,468
خروج من المستش�ف

طوارئ

عملية جراحية

ية جراحة تجب�ي

دراسة معامل

دراسة أشعة

منظار أو منظار قولون

والدات

كشوفات خارجية

22,786

2,009

635

40,083

53,022

684

42

124,622

ي 2020
حجم الرعاية �ف

31

9.2 مستش�ف

HM Sant Jordi



10.2 مستش�ف

HM Nens

•   26 غرفة
•   14 صناديق طوارئ

ي منطقة األسنان
•   21 صندوق �ف

•   2 غرف عمليات
ي التشخيص 

•   التكنولوجيا المتقدمة �ف

اإلشعاعي

الطاقم

3,575
خروج من المستش�ف

طوارئ األطفال
52,832

جراحات االطفال
2,252

ية جراحة تجب�ي
691

دراسة معامل
21,053

دراسة أشعة
28,621

مناظ�ي
261

كشوفات خارجية
212,785

حجم الرعاية 2020
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 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20
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مستشفياتنا 
االدارة اإلقليمية بمدريد

االدارة اإلقليمية بكتالونيا
االدارة اإلقليمية بغاليسيا 

االدارة اإلقليمية بكاستيال و ليون
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غاليسيا
 مجموعة 

HM مستشفيات
مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

ف النشاط الص�ي  ي كث�ي من مناطق العالم، تم�ي
ي أنحاء البالد و�ف

ي با�ت
ي غاليسيا ، كما هو الحال �ف

�ف

ف  الموظف�ي و  والمستشفيات  المراكز  جميع  كانت   .COVID-19 بجائحة   2020 عام  خالل 

للسماح  الصحية  السلطات  تحت ت�ف  األوىل  اللحظة  منذ   HM مستشفيات  ي 
�ف والموارد 

ي حدوث الكث�ي 
بإدارة األزمة بشكل أفضل وضمان الرعاية الصحية للسكان؛ األمر الذي تسبب �ف

ار جسيمة. من المشاكل. أ�ف

الصحة  إعالن  إىل  باإلضافة  األوىل  اإلنذار  حالة  أثناء  العاجلة  غ�ي  األنشطة  جميع  توقف  كان 

كة زادت بسبب عدم إحالة المر�ف المتأثرين  بة قاسية لل�ش الخاصة كخدمة أساسية بمثابة �ف

ي استعادة النشاط زاد من تفاقم 
بـ COVID-19. إن إطالة هذا الوضع مع مرور الوقت والتأخ�ي �ف

تنا عل تعديل مراكزنا  ي أج�ج ة وال�ت ي العقود األخ�ي
ي عشناها �ف ي هي األك�ج ال�ت هذه األزمة ، و ال�ت

ومجموعة الخدمات لالستجابة الحتياجات صحية جديدة. 

ف  ي مستش�ف HM Rosaleda أساسي�ي
كانت وحدة فقد الشم وتقوية وحدة أمراض الصوت �ف

كانت  الوباء.  عن  الناجم  العادات  ي 
�ف والتغي�ي  نفسه  المرض  عن  الناجمة  العواقب  معالجة  ي 

�ف

النتائج الممتازة لعالج فقدان حاسة الشم ، وكذلك المتابعة متعددة التخصصات لمر�ف ما 

ي هذه األشهر.
ورية �ف بعد كوفيد ، �ف

ي عام 2020 كانت 
ي مجال الرعاية الصحية ، إال أن جهودنا �ف

عل الرغم من تأث�ي COVID-19 �ف

تهدف إىل عدم إهمال أي أمراض أو أي مريض ، وبالتاىلي لم نوقف النشاط فحسب ، بل استفدنا 

 . ي ا ضم�ف ً من هذا الوقت إلجراء تحسينات تمثل تغي�ي

ي الكورونيا ، حيث 
ي مستش�ف HM Belén للوالدة �ف

ي تم تنفيذها �ف هذه هي حالة األعمال ال�ت

تم استثمار أك�ث من 1.1 مليون يورو لتجديد المعدات وتكييف المركز مع احتياجات الرعاية 

 . ف عل حد سواء. وكذلك المر�ف ف المهني�ي ف الصحي�ي ف راحة العامل�ي الصحية الجديدة وتحس�ي

 HM مركز  مرافق  ي 
و�ف والتوليد  الجراحة  مجال  ي 

�ف الخاصة  األهمية  ذات  األعمال  بعض 

حد  أقص  إىل  المتاحة  التقنيات  كتالوج  بتوسيع  تصميمها  إعادة  سمحت  ي  وال�ت  ، لإلخصاب 

العمليات  أيًضا تجديد غرف  تم  الوالدة.  الصحية بعد  الضمانات  النشاط مع جميع  واستعادة 

ي 
ف �ف ي يرغ�ج

ي تتيح لألمهات الال�ت ي (UTPR( ال�ت
األربــع بالكامل وتم تشغيل وحدة المخاض والتعا�ف

ذلك ، تجربة والدة أك�ث إنسانية دون التضحية بأقص درجات األمان. هذه عالمة فارقة ألنها 

ي الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمع.
الوحدة األوىل من نوعها �ف

ي عام 2020 ، 
ي الرعاية واالبتكار. �ف

 واصل مستش�ف HM Modelo أيًضا ترسيخ نفسه كمعيار �ف

ي ، مما 
يحة مع التصوير الطي�ف تم دمج التصوير المقط�ي الرقمي الجديد المكون من 128 �ش

البولية  المسالك  وبدأت خدمات طب  واألورام.  القلب  أمراض  تشخيص  كب�ي  بشكل  يحسن 

وستاتا  ال�ج لعالج تضخم  أحدهما  رائدين:  ف  ، عالج�ي بنجاح كب�ي   ، تطبيق  ي 
�ف النووي  والطب 

الحميد (BPH( ، والذي يعتمد عل بخار الماء ، و يسمح بالحفاظ عل الوظيفة الجنسية لدى 

ي المر�ف الذين أجريت لهم عمليات جراحية 
. يتوقع اكتشاف االنتكاسات �ف 95٪ من المر�ف

وستاتا.  ل�طان ال�ج

لـ HM CIOCC Galicia ، وهو  سانة الدوائية  ي ال�ت
تم دمج هذه األداة التشخيصية الجديدة �ف

ي المنطقة والذي لم يستمر نشاطه هذا العام فقط - عل الرغم من 
أول مركز خاص لل�طان �ف

ي العديد من التجارب ال�يرية. 
الصعوبات المذكورة سابًقا - ولكنه تكثف أيًضا مع المشاركة �ف

تم   ،  2020 عام  ي 
�ف أيًضا   .Nupple باستخدام  الحلمة  بناء  إعادة  مثل  رائدة  تقنيات  وإطالق 

ي 
ي غاليسيا ، مما يعزز توطيد عرض الرعاية والخدمات �ف

" �ف إطالق برنامج "مجتمع المر�ف

 .HM CIOCC Galicia

2021 ونأمل أن نواصل فيه تقديم أفضل رعاية  الكامل بحلول عام  امنا  ف ال�ت تحٍد نواصل فيه 

ي 
ي مستشفيات HM �ف

ام ومشاركة جميع األشخاص الذين يعملون �ف ف صحية لمرضانا بفضل ال�ت

غاليسيا ولمنهم؛ هذا العام أك�ث مما ال أريد أبًدا أن أشكر الجهد الذي يبذلونه كل يوم ح�ت نتمكن 

ي الرعاية الصحية الجاليكية.
ي أن نكون معياًرا �ف

من االستمرار �ف

D. Rafael Silva Agregán 
االدارة االقليمية لمستشفيات HM بغاليسيا
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11.2 مستش�ف

HM Modelo

•   91 �ير مستش�ف و 3 أ�ة نهارية
•   10 أ�ة وحدة العناية المركزة للكبار

•  9 صناديق طوارئ
•  7 غرف عمليات

ي الجراحي
•   نظام دافنسش

CT يحة •   128 �ش
.O-ARM الموجة العصبية أثناء الجراحة  •

•  1.5T NMR مغلق 
•  غرفة الديناميكا الدموية

.PET CT ، ا جاما •  الطب النووي: كام�ي
•  RX رقمي بسيط 

•  الموجات فوق الصوتية
Cview كيب المقط�ي و •  التصوير الشعاعي للثدي مع ال�ت

•  وحدة هضمية بها عدد 2 غرف تنظ�ي
•  معمل التحاليل ال�يرية

•  وحدة النوم

الطاقم

36

10,528
خروج من المستش�ف

طوارئ
51,651

عملية جراحية
6,286

ية جراحة تجب�ي
3,078

دراسة معامل
702,760

دراسة أشعة
81,312

منظار أو منظار قولون
3,704

والدات
883

كشوفات خارجية
192,090

 حجم الرعاية بـ آ كورونيا 
 (HM MODELO, HM BELÉN)



•  32 �ير مستش�ف 
•  UTPR 1 - وحدة العمل واإلنعاش

ي الوالدة •  10 وظائف للعناية المركزة لحدي�ث
•  4 غرف عمليات 

•  4 صناديق طوارئ 
•  قياس الكثافة

•  الموجات فوق الصوتية 
•  RX التقليدية 

•  معمل أطفال األنابيب

ي
يــــح المر�ف •  خدمة الت�ش

الطاقم
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12.2 األمومة

HM Belén



13.2 مستش�ف

HM Rosaleda

•  68 �يًرا
•  5 غرف عمليات مع وحدات إنعاش وإيقاظ وتعقيم

•  6 صناديق طوارئ
•  معمل التحاليل ال�يرية

1،5T مغلق RM 2  •
 CT ائح •  64 �ش

•  الموجات فوق الصوتية
•  وحدة األمهات والرضع مع 10 غرف فردية وغرفة 

ي  والدة وغرفة عمليات للوالدة القي�ية وإنعاش حدي�ث
الوالدة

•  وحدة الجهاز الهضمي ، غرفة التنظ�ي

الطاقم

5,223
خروج من المستش�ف

طوارئ
26,001

عملية جراحية
4,201

ية جراحة تجب�ي
2,240

دراسة معامل
685,844

دراسة أشعة
58,255

منظار أو منظار قولون
2,020

كشوفات خارجية
126,441

ي سانتياجو 
 أرقام الرعاية �ف

 دي كومبوستيال 2020
(HM LA ESPERANZAو HM ROSALEDA)

38

والدات
273



•  35 �ير مستش�ف 
•  8 غرف عمليات مزودة بوحدات إنعاش وإيقاظ وتعقيم مركزي 

1،5T مغلق RM  •
.O-ARM الموجة العصبية أثناء الجراحة  •

•  فسيولوجيا عصبية ب�يرين لتخطيط النوم (وحدة النوم(
•  مستش�ف نهاري 

•  نقطة استخراج التحليالت
ي مستش�ف األورام النهاري

•  HM CIOCC Galicia: مع 10 وظائف �ف

الطاقم

39

14.2 مستش�ف

HM La Esperanza



مستشفياتنا 
االدارة اإلقليمية بمدريد

االدارة اإلقليمية بكتالونيا
االدارة اإلقليمية بغاليسيا 

االدارة اإلقليمية بكاستيال و ليون

02

40



كاستيال و ليون
 مجموعة 

HM مستشفيات
مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

نبدأ  أن  العدل  من  أنه  أعتقد  المشاعر.  من  والكث�ي  بالحزن  مليًئا  فريًدا  عاًما   2020 عام  كان 

ي كاستيال وليون 
ي مستشفيات HM �ف

ف �ف بتسليط الضوء عل الجهد الذي بذله جميع العامل�ي

التضحية  عل  والقدرة  اف  لالح�ت نموذًجا  شك  بال  كانوا  لقد  وكاتالونيا.  وغاليسيا  ومدريد 

ي كل منهم وأثبتوا فيها أنهم 
ي تتطلب أفضل ما �ف ي مثل هذه األوقات الصعبة ، وال�ت

واإلنسانية �ف

عل مستوى المهمة.

وبالمثل ، أود أن أعرب عن تعازّي ودعمي لجميع األشخاص الذين عاشوا وال يزالون يعيشون 

ي كث�ي من الحاالت ، مع فقدان أحبائهم.
الوباء ظروف معقدة للغاية ، و�ف

 ، الجماعي  العامة والخاصة عل عملهم  المؤسسات  ي كاستيال وليون، علينا أن نشكر جميع 
�ف

ي فعلناها والذي كان مفتاًحا  والذي بدونه لم يكن من الممكن مواجهة COVID-19 بالطريقة ال�ت

إلنقاذ أك�ج عدد ممكن من األرواح. لكل هذا، شكر غ�ي محدود نيابة عن جميع أفراد األ�ة 

.HM الذي يمنح الحياة لمستشفيات

ي  ال�ت الهائلة  2020 والجهود  ما هو متوقع هو إجراء مراجعة شاملة لكل ما فعلناه خالل عام 

من  الالنهائية  القائمة  تلك  بتجاهل  ىلي  ستسمحون  لكن  و   ،  COVID-19 لمكافحة  كرسناها 

 HM ف عل الفخر الذي أشعر به. المدير اإلقليمي لمستشفيات ك�ي ي تم تنفيذها وال�ت اإلجراءات ال�ت

ي كاستيال وليون.
�ف

 .HM مستشفيات  ي 
ف �ف المهني�ي ف أعطانا. فخر بكل من  المواطن�ي العون أن  فخر للسلوك ومن 

ك ، وهو  البداية إىل تحقيق هدف مش�ت الذين سعوا منذ   ، فخرنا بصحتنا (العامة والخاصة( 

وس كورونا وإعطاء األولوية لرعاية المر�ف بناًء عل شدته. فخر بأك�ث من 400  مكافحة ف�ي

 HM و   HM San Francisco ي 
�ف األوىل  الموجة  خالل  إجراؤها  تم  عاجلة  جراحية  عملية 

ي 
بموظ�ف فخر  اإلداري.  بطاقمنا  فخر  لدينا.  النظافة  بخدمة  نفخر  بمساعدينا  فخر   .Regla

ف  ف الطبي�ي الصيانة لدينا. فخر بقسم رعاية المر�ف لدينا. فخر بممرضاتنا. فخر بالمتخصص�ي

ف والتعاضد. باختصار ، بفخر كل  كات التأم�ي ف معنا مثل �ش لدينا. فخر بموردينا. فخر بالتعاون�ي

فرد من األشخاص الذين سمحوا ، من موقع مسؤوليتهم ، بأن يكون عام 2020 عاًما يجب أال 

ي عشناها ، ولكن يجب أن يساعدنا ذلك أيًضا عل التصالح مع أنفسنا ،   ننساه بسبب المأساة ال�ت

االعتناء بصحة  ، وهو  ك  له مثيل مع هدف مش�ت لم يسبق  نظًرا ألننا توحدنا جهودنا بشكل 

. ف جميع الليوني�ي

D. Ricardo Aller López 
االدارة االقليمية لمستشفيات HM بكاستيال وليون

41

 االدارة اإلقليمية بكاستيال و ليون



15.2 مستش�ف

HM San Francisco

•  46 غرفة 
•  24 استشارة 

•  6 غرف عمليات 
•  5 أ�ة العناية المركزة

•  2 غرف والدة 
يحة مقطعية  •  128 �ش

ف المغناطيسي  •  1.5 تسال مغلقة التصوير بالرن�ي
 (C/ Bernardino de Sahagún, 2) مستوصف ملحق  •

•  صالة إعادة التأهيل

الطاقم

2,290
خروج من المستش�ف

طوارئ
20,486

عملية جراحية
1,749

ية جراحة تجب�ي
999

دراسة معامل
18,816

دراسة أشعة
42,328

منظار أو منظار قولون
988

والدات
105

كشوفات خارجية
150,907

حجم الرعاية 2020
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•  75 غرفة
•  4 صناديق للطوارئ

•  25 استشارة
•  2 غرف عمليات

يحة مقطعية •  16 �ش

ف المغناطيسي •  1.5 تسال مغلقة التصوير بالرن�ي
•  صالة إعادة تأهيل ملحقة

الطاقم

1,582
خروج من المستش�ف

طوارئ
8,435

عملية جراحية
498

ية جراحة تجب�ي
1,433

دراسة معامل
2,847

دراسة أشعة
22,016

منظار أو منظار قولون
333

كشوفات خارجية
71,621

حجم الرعاية 2020
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16.2 مستش�ف

HM Regla



 مراكزنا 
الشاملة

.HM CIOCC
المركز الشامل لألورام كالرا كامبال

.HM CIEC
مركز الشامل لألمراض
القلب واألوعية الدموية

.HM CINAC
AC  المركز الشامل لعلوم األعصاب

HM مركز الخصوبة

الطب التناسلي

03

44
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حجم الرعاية 2020

•  41 غرفة 
للعالجات  واحدة  غرفة   + �يرية  تجارب  كراسي   10  + عالج  كرسي   22  •

واإلجراءات الخاصة 
•  13 غرفة استشارية 

 ONCORو VERSA 2 معجالت خطية؛  •
•  1 الم�ع الخ�ي Novalis (الجراحة اإلشعاعية(

•  4D CT 1 لتخطيط العالج اإلشعاعي جديد 
•  1 غرفة عمليات المعالجة الكثبية 

•  العالج اإلشعاعي والجراحة اإلشعاعية
ي: 74 موظًفا و 41 طبيًبا (فريق متعدد التخصصات لعالج ال�طان(  •  فريق ب�ش
ي 

ف باإلضافة إىل طاقم العمل �ف ف إداري�ي و 6 ممرضات و 3 مساعدين و 8 موظف�ي
طابق المستش�ف

•  معمل االهداف العالجية

الطاقم

3.1 المركز الشامل لألورام كالرا كامبال

HM CIOCC

 استشارات األورام

إجماىلي االستشارات
المر�ف الجدد

33,195
2,975

االستشفاء
2,146عدد الدخلول للمستش�ف

التجارب ال�يرية األورام
140المر�ف

التجارب ال�يرية األورام
المرحلة االول

244المر�ف

العالج اإلشعاعي

إجماىلي االستشارات
المر�ف الجدد

8,702
1,350

ي يــــح الباثولو�ب الت�ش

ي األنسجة
NGS �ف

الخزعات السائلة
269
94

101فقدان الشهية

14زاعة نخاع ذاتية المنشأ

ي
17,353العالج الكيميا�ئ
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ف  •  40 غرفة للمر�ف الداخلي�ي
•  26 غرفة مراقبة بالقياس عن بعد 

•  غرفة الدورة الدموية القلبية المسطحة
يولوجيا كهربائية عالية التقنية  ف •  غرفة ف�ي

•  غرفة عمليات خاصة بجراحة القلب عل مدار 24 ساعة 
•  غرفة عمليات ARTIS-pheno الهجينة

ي الوالدة  ي / وحدة العناية المركزة / وحدة العناية المركزة لألطفال وحدي�ث يان التاحج •  وحدة ال�ش
ف المغناطيسي ، صدى القلب وصدى  ي ، تصوير القلب بالرن�ي يان التاحج يحة لل�ش •  160 �ش

ي األبعاد 
األوعية الدموية ثال�ث

القلب  أمراض  خدمات  دمج  فيها  يتم  استشارات   8 المختلفة:  االستشارات  •  منطقة 
يولوجيا الكهربية للقلب ف اإلكلينيكية والف�ي

•  أمراض القلب ال�يرية 
•  طب القلب ال�يري لألطفال 

•  جراحة قلب
•  جراحة قلب األطفال 

•  جراحة األوعية الدموية 
•  خدمة الدورة االدموية 

يولوجيا الكهربية  ف •  خدمة الف�ي
•  وحدة تصوير القلب 

•  وحدة أمراض القلب الخلقية 
•  وحدة اعتالل عضلة القلب األ�ي 

بات القلب  •  وحدة عدم انتظام �ف
•  وحدة أمراض الصمامات 

•  وحدة قصور القلب 
•  وحدة النساء الحوامل المصابات بأمراض القلب

•  وحدة أمراض القلب واألورام وأمراض الدم
•  وحدة الوقاية من األوعية الدموية ثالثية األبعاد (استشارة(

•  صالة رياضية إلعادة تأهيل القلب 
•  برامج فحص أمراض القلب 

•  برنامج إعادة تأهيل القلب 

الطاقم

2.3 المركز المتكامل ألمراض القلب واألوعية الدموية

HM CIEC

االستشفاء

دخول المستش�ف بسبب أمراض القلب
ي جراحة القلب

القبول �ف
ي يان التاحج ال�ش

الصمامات
إجراءات أخرى

بات القلب صانع �ف
أمراض القلب الخلقية خارج الجسم

معمل القسطرة
الكبار

EEF دخول
دخول مر�ف القلب واألوعية الدموية

1,030
161
14
62
61
34
24
26
9
440
152

نشاط المتحرك

استشارات أمراض القلب
قياس الرطوبة

هول�ت
استشارات القلب

EEF استشارات
استشارات أمراض القلب الخلقية

استشارات القلب واألوعية الدموية

13,574
1,405
2,307
713
2,135
1,824
6,115

EEF غرفة النشاط

إجماىلي الدراسات
التشخيص

ي استئصال الرجفان األذي�ف
استئصال الرفرفة األذينية

استئصال الرفرفة األذينية و استئصال الرفرفة األذينية فب 
ان واحد

إجراءات أخرى
زرع جهاز القلب

إعادة مزامنة القلب
بات القلب صانع �ف

يد استئصال بالت�ج
الروبوت

499
21
135
35
62

125
15
4
46
30
22

إعادة تأهيل القلب
145المر�ف

غرفة ديناميكية الدم

دراسات ديناميكية الدم
دراسات التشخيص

اشعة االعصاب
األشعة الوعائية

الهيكلية

1,035
223
79
102
73

دراسات الصور

ي يان التاحج التصوير المقط�ي المحوسب لل�ش
ف المغناطيسي تصوير القلب بالرن�ي

750
448
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•  11 استشارات مخصصة 
• 15 �ير بمستش�ف األمراض النفسية الحادة 

• جناح بحث بمساحة 1200 م�ت مربــع 
العصبية  األمراض  لتشخيص   PET-NRM امن  ف الم�ت •  االستحواذ 

والنفسية
ي لهذه التقنية  •  وحدة NRM-HIFU مخصصة ح�ًيا للتطبيق العص�ج

ي 
ف وعلم األعصاب الوظي�ف •  منطقة مراقبة األدوية العصبية مع وظيفت�ي

مع 3 وظائف
من  مستوى  أد�ف  مع  األعصاب  بجراحة  خاصة  عمليات  •  غرفة 

الضوضاء الكهربائية لتنفيذ برنامج جراحة األعصاب الوظيفية

ي •  منطقة محددة إلعادة التأهيل العص�ج
•  وحدة النوم 

•  وحدة األلم مع منطقة اإلجراءات الخاصة بها

الطاقم

AC 3.3 المركز الشامل لطب األعصاب

HM CINAC

HM CINAC طب االعصاب

استشارات
ي ذلك مر�ف االختبار(

(بما �ف
دخول المستش�ف

(DBS ي جراحة المخ واألعصاب من أجل
ف �ف (+ 5 مر�ف متخصص�ي

PET-NMR
NMR-HIFU

علم األعصاب والنفس
المراقبة العصبية لألدوية

طب األعصاب

استشارات
دخول المستش�ف

مخطط كهربية الدماغ
مخطط كهربية العضل

جهد مستحث

جراحة األعصاب

استشارات
دخول المستش�ف

حج القحف
األعمدة

الطب النفسي

استشارات الطب النفسي
الطب النفسي لألطفال

علم النفس ال�يري
ي
عالج. عالج السلوك الغذا�ئ

جماعي
TEC برنامج

دخول المستش�ف

وحدة النوم

استشارات
تخطيط النوم

اختبار التأخ�ي المتعدد
خطط كهربية الدماغ الفيديو

2,120

107

44
87
176

 313

8,640
262
694
2,118
186

5,239
1,463
2,307

6
48
277

2,416
217
93
101

1,727
642
13
78



حجم الرعاية 2020

48

 (HM Montepríncipe Boadilla del Monte (مستش�ف جامعة  ي 
•  5 مراكز تقع �ف

 Alcalá de Henares  ،  )HM Puerta del Sur جامعة  (مستش�ف   Móstoles  ،
 La Coruña و   )HM IMI Toledo Polyclinic) توليدو   ،  )HM Vallés (مستش�ف 
ي 

ي الصباح وبعد الظهر( �ف
(HM Belén Maternity(. كما أن لديها استشارة يومية (�ف

 .HM Gabinete Velázquez Polyclinic عيادة

: •  جميع المراكز مجهزة بما يلي

الطاقم

ي 4.3 المركز المتكامل للطب اإلنجا�ج

HM FERTILITY CENTER

4,165إجمالي االستشارات

CRYOTRANSFERENCE IVF-ICSI / PGD 968دورات

ع باألجنة 22دورات الت�ب

76دورات التهيج البيضاوي

67دورات التنشيط االصطناعي

ع بالبويضات 195الت�ب

للحيوانات  المجهري  للحقن  (مجاهر  بالكامل  المخت�ج مجهزة  ي 
�ف إخصاب  ات  -  مخت�ج

المنوية ومجهرات مجهرية وخزانات رقائقية فاخرة وحاضنات مجهزة بتقنية الفاصل 
يد(. ي وتقنية تزجيج األمشاج واألجنة بالت�ج الزم�ف

وخزعات  االصطناعي  والتلقيح  األجنة  ونقل  ي  الجرا�ج للثقب  خاصة  عمليات  -  غرف 
الخصية. 

احة ما بعد الجراحة - غرف اس�ت



 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20
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 عيادتنا 
متعددة 

التخصصات

04

50



 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

1.4 أقرب إىل مرضانا

51

22
عيادات متعددة 
االختصاصات 

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

غاليسيا

hm rosaleda lalín
hm belén
hm matogrande

كتالونيا
hm st. andreu
hm collblanc
hm viladecans

كاستيال
ال مانشا

hm IMI toledo

كاستيال و 
ليون

 hm san
francisco



18

االبحاث

05
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 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20
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1.5
ي خدمة 

البحث �ز
المجتمع

الرعاية  نشاط  تكامل  عل  التجارية  األعمال  ي 
�ف ف  التم�ي عل   HM مستشفيات  تعتمد 

أن  إىل  باإلضافة   ، السبب  لهذا  والبحث.  التدريس  ابتكارات  مع  بها  الخاص  الصحية 

معظم مستشفياتها هي مستشفيات جامعية ، فإن األبحاث والنشاط األساسي وال�يري 

. يشارك  ي نشاطها اليومي
واالبتكار (الصحة الحيوية والتكنولوجية واإلدارية( موجودة �ف

ام  ف ال�ت مع   ،I+D+i ي 
�ف أو  التدريس  ي 

�ف سواء   HM مستشفيات  ي 
�ف ف  المتخصص�ي جميع 

فائدة محتملة  تمثل  ي  ال�ت المبتكرة  والمبادرات  للبحث  ي دعم مؤسسي 
�ف يتمثل  تجاري 

ف ، الذين يمكنهم تطوير  للمريض أو المجتمع. وقد أتاح ذلك جذب أفضل المتخصص�ي

ي بيئة مثالية ، موجهة نحو المريض. ال يمكن للمستش�ف 
اهتماماتهم المهنية والبحثية �ف

ان ال يتوجد فيه مجال للبحث ، ال�يري واألساسي عل حد سواء ، أن يضمن أقص 

ادارة  به. لذلك فإن  الخاص  الصحية  الرعاية  لنشاط  أو  لمهنييه  التطور سواء  قدر من 

ية عل حد سواء  ي الموارد ، التكنولوجية والب�ش
ا �ف ً مستشفيات HM بذلت جهدٍا كب�ي

وتعزيزهم  عليهم  اف  واإل�ش لدينا  ف  المتخصص�ي جميع  I+D+iلتنسيق  قسم  وأنشأت 

 . ي ي عملهم البح�ث
ومساعدتهم �ف

ي مهم والذي انعكس  ي مستشفيات HM تم تطوير نشاط علمي وبح�ث
خالل عام 2020 �ف

ي المجالت 
ي المجالت الدولية والوطنية المرموقة منها 155 �ف

ي 257 مقالة منشورة �ف
�ف

 HM ي المجالت الربعية الثانية. لقد سمحت جميعها لمستشفيات
الربعية األوىل و42 �ف

ين ، وحصلت عل متوسط   مؤ�ش تأث�ي يبلغ 4.65.  ف كب�ي بتطوير إنتاج علمي بجودة وتم�ي

اكمي الذي تم الحصول عليه من المنشورات المختلفة 1237 ، مما  كان مؤ�ش األثر ال�ت

ي البحث.
ف �ف ام بالتم�ي ف يؤكد االل�ت

تمويل  لها  وًعا  م�ش  37 بينها  من  بحثًيا  وًعا  م�ش  84 تطوير  تم   ،2020 عام  خالل 

47 منها بموارد  التنافسية وتم تمويل  المكالمات  ي تم الحصول عليها من خالل  خارحج

امها الواضح بالتقدم العلمي والبحث. ف مستشفيات HM الخاصة مما يدل عل ال�ت

ي خدمة المر�ف واألطباء ، وتوافر تغطية رعاية 
إن اكتساب أفضل التقنيات الممكنة ، �ف

العالية لمهنيينا ،  التخصصات ألي مريض والمؤهالت  صحية كاملة وشاملة ومتعددة 

تجعل I+D+i نشأت بشكل طبي�ي ، حيث جانب آخر من جوانب الرعاية.

ف  للمريض من خالل تحس�ي HM هو تحقيق فائدة  مستشفيات  ي 
I+D+i �ف الهدف من 

تشخيص و / أو عالج المرض أو الوقاية منه أو تسهيل تقديم الخدمات الصحية. يطرح 

المهنيون اإلكلينيكيون مشاكلهم الصحية ويبحثون عن أفضل الحلول العلمية أو يروجون 

ويــــج لها والبحث عن الموارد الالزمة والتحالفات  للدراسات الالزمة للوصول إليهم وال�ت

جم هذا إىل ممارسة الطب االنتقاىلي ، الذي يدمج األبحاث ال�يرية  اتيجية. ُي�ت االس�ت

ي ما نعرفه اآلن باسم الطب 
ي كل مريض ، �ف

واألساسية ، والرعاية الفردية لكل مرض �ف

. الشخصي

ي 
�ف ة  مبا�ش فائدة  تحقيق  ي 

�ف المتمثل  ي 
النها�ئ والهدف  األساسية  المفاهيم  هذه  مع 

 I+D+i اللجنة التنفيذية )CEIDi) ي مستشفياتنا ، تم إنشاء
المر�ف الذين يتم عالجهم �ف

القادة   ، العامة  المديرية  ي 
�ف أيًضا  وتشارك  شهرًيا  تجتمع  ي  وال�ت  HM لمستشفيات 

ي البحث األساسي واإلكلينيكي للمجموعة. CEIDi هي الهيئة المسؤولة عن 
الرئيسيون �ف

ي مستشفيات 
جميع أنشطة I+D+i الخاصة بنا وهي تحدد خطوط البحث واالبتكار �ف

اف عليها ومراقبتها وتقييمها. منذ ما يقرب  HM وتعزيزها وتمويلها وتوجيهها واإل�ش

من عقد من الزمان ، تمكنت CEIDi من هيكلة قسم I+D+i بوحدات مختلفة ، أساسية 

و�يرية.
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الوحدة المركزية للتجارب ال�يرية 

تتعاون مع  بها حيث  الخاص  الصحية  الرعاية  ي لدعم نشاط  اتي�ج البحث كمجال اس�ت  HM مستشفيات  تتفهم 

 IMDEA-Nanocienciaو CNICو START بينها  والمؤسسات من  والجامعات  الصيدالنية  المعامل   العديد من 

.CNIOو CSICو

2.5 البحث باألرقام

 مر�ف التجارب ال�يرية 
حسب نوع الدراسة

2019
2020

 األورامغ�ي األورام
المرحلة الثانية والثالثة

 األورام
المرحلة األول

وس كورونا مرض ف�ي

210

101

221

148

214

240

155

0
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التوظيف لكل وحدة

 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

ي التجارب حسب علم األمراض
ف �ف  المر�ف المشمول�ي
HM ي مستشفيات

�ف

20192020

• رسطان الرأس والرقبة

• رسطان الثدي

• رسطان الجهاز الهضمي

• رسطان الجهاز التناسلي

• رسطان المبيض

وستات • رسطان ال�ب

• رسطان الرئة

وس كورونا • رسطان الرئة مرض ف�ي

ي
• الطب الباط�ز

• طب النساء

وس كورونا • طب النساء مرض ف�ي

• طب الدم

وس كورونا • طب الدم مرض ف�ي

• الغدد الصماء لألطفال

CINAC طب األعصاب •

• طب األطفال

• طب ورم األطفال

• ستارت

• األورام المستعرضة

• المسالك البولية

SANTIAGO م ز • الرومات�ي

• الطب النفسي

• الميالنوما

3

23

62

11

4

2

9

38

108

42

0

27

9

0

9

21

0

240

6

4

25

0

1

0

35

64

22

9

7

15

0

0

6

0

34

0

2

21

149

2

214

32

0

24

6

3
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ي تحمل ترخيًصا للتسويق عند استخدامها أو  ي ذلك المنتجات ال�ت
ي مادة فعالة أو دواء وهمي ، بما �ف

ي تتضمن التحقيق �ف تدير الوحدة المركزية للتجارب ال�يرية (UCEC( جميع الدراسات ال�يرية ال�ت

ي الصيغة أو عل العبوة( بشكل مختلف عن المسموح به ، أو عند استخدامها لمعالجة إشارة غ�ي م�ح بها ، أو للحصول عل مزيد من المعلومات حول استخدام م�ح به. 
دمجها (�ف

ي مركز 
ي تم إجراؤها �ف ي عام 2008 ، مع إعطاء األولوية إلدارة تجارب األورام ، وال�ت

ي مستشفيات HM بطريقة عرضية. تم إطالق هذه الوحدة �ف
تنسق UCEC وتدعم جميع التجارب ال�يرية �ف

ي المرحلة األوىل ، وخالل عام 2020 
ي لتجارب ال�طان ال�يرية �ف . هذه الوحدة هي معيار أورو�ج األورام الشامل Clara Campal HM CIOCC التابع لمستش�ف HM Sanchinarro الجام�ي

تم الوصول بالفعل إىل أك�ث من 2000 مريض منذ إطالقها. 

ف  ف والمتخصص�ي ف لكل من المر�ف والمروج�ي ي تدرك الحاجة إىل إجراء تجارب �يرية عالية الجودة بأعل مستويات التم�ي ي مستشفيات HM ال�ت
استمرت الوحدة المركزية للتجارب ال�يرية �ف

ي صيدلية التجارب ال�يرية بتطبيع جزء كب�ي 
ي هذا الجانب األخ�ي ، سمح دمج اإلدارة بالعمليات �ف

ي النمو خالل عام 2020 تم ربط هذا النمو بزيادة عدد التجارب ال�يرية وكفاءتها. �ف
ف �ف الطبي�ي

ي يسمح بالتقدم العلمي الذي 
ي التضامن الحقي�ت

. هذه التجارب ال�يرية هي الفرصة الحقيقية واألقوى للمر�ف للوصول إىل األدوية المبتكرة. باإلضافة إىل ذلك ، فهو تمرين �ف من النشاط اليومي

ي مرحلة البحث ال�يري، يتم إجراء التجارب بأقص ضمانات للسالمة للمريض، مع ضوابط السالمة األك�ث �امة وبموافقة 
سيفيد مر�ف المستقبل. بالتوازي مع ذلك، نظًرا ألنها عالجات �ف

ي مستشفيات HM - باإلضافة إىل موافقة 
ي حالتنا من قبل لجنة أخالقيات البحث مع األدوية (CEIm( ولجنة أخالقيات الرعاية الصحية (CEAS( �ف

ومراقبة اللجان األخالقية المحلية المقابلة - �ف

وكالة األدوية اإلسبانية وعندما تكون الدراسة دولية أيًضا من اللجان والوكاالت التنظيمية األوروبية.

ف مؤسسة أبحاث مستشفيات HM و(South Texas Accelerated Research Therapeutics )START - المجموعة  ي أكتوبر 2008 بعد اتفاق تم التوصل إليه ب�ي
تم افتتاح هذه الوحدة �ف

ي الوقاية من ال�طان وعالجه ، وإتاحة الوصول إىل عالجات جديدة 
ي المرحلة األوىل من التجارب ال�يرية - بهدف ت�يــــع تطوير األدوية الجديدة المستخدمة �ف

األمريكية الرائدة عالمًيا �ف

للمر�ف عندما ال تكون العالجات التقليدية فعالة. 

 . ي ُتدار ألول مرة عل الب�ش ورية لمر�ف ال�طان ، ألنها تعمل عل تقييم فعالية األدوية المبتكرة ذات اإلمكانات المضادة لألورام ، وال�ت تعد التجارب ال�يرية للمرحلة األوىل �ف

ي علم األورام بالجودة الالزمة لتكون قادرة عل تقديم هذه األدوية. 
ي الوقت الحا�ف ، عدد قليل من البلدان لديها وحدات المرحلة األوىل من التجارب ال�يرية �ف

المشكلة الرئيسية هي أنه ، �ف

وبالمثل ، تعد هذه األنواع من الدراسات أساسية ، من وجهة نظر علمية ، ألنها تحدد التطور الالحق لألدوية ومستقبلها كعالجات محتملة لألورام ، باإلضافة إىل أنها تعكس مستوى البحث 

ي 81 تجربة �يرية من المرحلة 
ي عام 2020 ، وفرت هذه الوحدة إمكانية توف�ي أدوية جديدة لما مجموعه 240 مريًضا �ف

اإلكلينيكي لمؤسسة أو بلد. بادارة الدكتورEmiliano Calvo Aller ، �ف

ي علم األورام.
األوىل �ف

3.5 وحدة التجارب ال�يرية

ي علم األورام
4.5 المرحلة األول وحدة �ز
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5.5 معمل األهداف 
العالجية

ز 6.5 كر�ي األستاذية الراعي�ي

 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

ة من "العالجات  ي السنوات األخ�ي
ي مركز Clara Campal HM CIOCC الشامل لل�طان نتيجة للتطور �ف

ا لألهداف العالجية (LDT( يقع �ف ً تمتلك مستشفيات HM مخت�ج

ي عالج األورام لمر�ف ال�طان ، مما سمح بتصميم عالجات 
ا مهًما ، عملًيا ومفاهيمًيا ، �ف ً ي تغي�ي ية. وهذا يع�ف ات الجزيئية الجينية لألورام الب�ش المستهدفة " ضد بعض التغ�ي

. اإلنذار وتقليل اآلثار الجانبية.  ي ي تسمح بمعالجة بعض األورام عل المستوى الجزي�ئ شخصية باستخدام "األدوية االنتقائية" ، أي األدوية الموجهة ال�ت

ف عرض  ك�ي ات الحيوية ل�ت ي المجموعة ، ومنطقة معلومات عن المؤ�ش
ي لل�طان ، لجميع المر�ف �ف منذ عام 2012 ، يمتلك مخت�ج األهداف العالجية خدمة التسلسل الجي�ف

ض القدرة عل ذلك وصف عالج "حسب الطلب" بناًء عل هذه األهداف.  ي تف�ت المعلومات للمر�ف عل األهداف العالجية ومساعدة السكان عل اكتشاف الثورة ال�ت

ات الحيوية وأحدث منهجيات دراسة ال�طان ، بما  باإلضافة إىل ذلك ، يحتوي مخت�ج األهداف العالجية عل منطقة رعاية المر�ف حيث يتم مركزية المعلومات حول المؤ�ش

ي مجموعتنا.
ي باستخدام التكنولوجيا األيونية. أساس كل ورم من أجل وصف عالج شخصي لكل مريض �ف ي هذا القسم األخ�ي ، خدمة التسلسل الجي�ف

ي ذلك �ف
�ف

منذ عام 2009 وبالتعاون مع جامعة CEU San Pablo، بدأت مؤسسة Fundación de Investigación HM Hospitales صيغة جديدة إلدارة وتعزيز I+D، وتعزيز إنشاء 

ي المواد الحيوية وزراعة الفم ، بفضل التعاون مع 
ة: كرسي األستاذية MIS �ف ي السنوات األخ�ي

ي هذا السياق ، تم إطالق ما يلي �ف
الكراسي األستاذية الممولة من القطاع الخاص. �ف

ي طب الشيخوخة المخصص ورئيس Klockner لـ زراعة األسنان. نحن 
Palex® ، كرسي األستاذية جراحة أورام البطن الروبوتية ، كرسي األستاذية (SANYRES )Orpea �ف

ي البحث. بناًء عل هذا 
كة �ف ف الكيانات ذات االهتمامات المش�ت ي إدارة هذا النموذج الناجح للتعاون ب�ي

نتطور حالًيا نحو نموذج مختلف من كراسي األستاذية ، بهدف االبتكار �ف

ي الجراحة العامة والجهاز 
ف كرسي األستاذية  "اقتصاديات الدواء للسمنة ومخاطر القلب واألوعية الدموية" ، و "كرسي األبحاث الدوىلي �ف المفهوم ، خالل عام 2020 ، تم تعي�ي

ي العالج اإلشعاعي المتقدم" ، سيتم تطويرها جميًعا الحًقا.
" و "الكرسي الدوىلي للبحوث �ف ي ي علم األورام الجزي�ئ

" ، و "كرسي األبحاث الدوىلي �ف الهضمي
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 HM ومستشفيات CEU-San Pablo ي تنظم الكراسي األستاذية المختلفة المرتبطة بجامعة  االتفاقيات التالية سارية المفعول حالًيا وال�ت

:HM Hospitales Research Foundation ومؤسسة

.Fundación de Investigación HM Hospitalesو KLOCKNER, S.A, Universidad San Pablo-Ceu األعضاء

ي عل هذا المجال من المعرفة والبحث. ف الذين يركز نشاطهم العلمي أو المه�ف الهدف: توف�ي المعلومات العلمية الالزمة حول زراعة األسنان ، وكذلك كن منتدى للنقاش للمهني�ي

.Doctor Manuel Fernández Domínguez :المدير

 .KLOCKNER, S.A., el Mgfco ل  كممثل   Alexandre Manuel Padrós Roldán االستاذ   2010 يناير   2 يوم  مدريد  ي 
�ف وقعه  األستاذية  والمدة: كرسي  البدء   تاريــــخ 

وExcmo. السيد Rafael Sánchez Saús ، بصفته رئيًسا لجامعة سان بابلو- CEU ، والسيد uan Martínez López de Letona ، باسم مؤسسة مدريد (حالًيا مؤسسة 

ات متساوية. أبحاث مستشفيات HM( ونيابة عنها ، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت

.Orpea Ibérica, S.A.U., la Universidad San Pablo-CEU y la Fundación de Investigación HM Hospitales األعضاء

ي هذه المجموعة 
ي النهاية إىل جعل الطب المخصص عاىلي الجودة حقيقة واقعة �ف

جم �ف ي ت�ت ف لتقديم رعاية شاملة وفردية وال�ت ف الرعاية الصحية للمر�ف المسن�ي الهدف: تحس�ي

. من المر�ف

.Dr. D. José Barberán López y Dr. D. Bernardo López Gómez :المدير

 Antonio السيد .Orpea Ibérica S.A.U., el Excmo كممثل ل  Manuel Aznar Aznar ي مدريد يوم 18 يناير 2018 الدكتور
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقع �ف

 Alfonso San Pablo-CEU واألستاذ  María Elena García Rojo بصفتها مديًرة لجامعة  San Pablo-CEU ، واألستاذة  Calvo Bernardino ، بصفته رئيًسا لجامعة 

 ، SANYRES ي مساكن مجموعة
ات متساوية ويقع �ف Moreno González نيابة عن مؤسسة أبحاث مستشفيات HM ، مع صالحية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت

.HM ومستشفيات USP-CEU ي كلية الطب
�ف

San Pablo CEU كرسي األستاذية التابعة لجامعة

كرسي األستاذية KLOCKNER لزراعة األسنان 

ي طب الشيخوخة المخصص
كرسي األستاذية ORPEA �ف
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 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

HM ومؤسسة أبحاث مستشفيات HM كة المختلفة المرتبطة بمستشفيات ي تنظم كراسي ال�ش يوجد حالًيا العديد من االتفاقيات السارية ال�ت

.Siemens Healthineers S.L.U. y la Fundación de Investigación HM Hospitales األعضاء

.PET-MRI ي مجال التصوير التشخيصي باستخدام تقنية
الهدف: التدريب والبحث ونقل نتائج البحث والن�ش العلمي �ف

.Dra. Dña. Lina García-Cañamaque :المديرة

االستاذ  و   Siemens Healthineers S.L.Uل كممثل   Luis Cortina Tarrats االستاذ   2018 يناير   22 يوم  مدريد  ي 
�ف وقعه  األستاذية  كرسي  والمدة:  البدء   تاريــــخ 

ات متساوية. Javier Reguera Errasti كممثل ل Fundación de Investigación HM Hospitales لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت

كة كرسي األستاذية التابعة لل�ش
HM Hospitales - Fundación 

de Investigación HM Hospitales

SIEMENS HEALTHINEERS PET-RM كرسي األستاذية

.EQUIFAX IBÉRICA, S.L., HM HOSPITALES 1989, S.A. y Fundación de Investigación HM Hospitales األعضاء

. ي القطاع الص�ي
ي مجاالت الذكاء االصطناعي �ف

الهدف: البحث ونقل نتائج البحوث والن�ش العلمي �ف

.Dra. Doña Ernestina Menasalvas Ruiz :المديرة

عن  نيابة   ،  Sofía Ausin Revilla واالستاذة   Carlos Alonso Martínez االستاذ   2010 يناير   2 يوم  مدريد  ي 
�ف وقعه  األستاذية  كرسي  والمدة:  البدء   تاريــــخ 

Sociedad EQUIFAX IBÉRICA، S.L.، Dr.D. Juan Abarca Cidón بالنيابة عن HM HOSPITALES 1989، S.A. واألستاذة Javier Reguera Errasti نيابة عن 

ات سنوية تصل إىل 5 سنوات كحد أقص. ف ، قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت مؤسسة HM Hospitales Research Foundation ، لمدة عام�ي

كرسي األستاذية "الذكاء االصطناعي المطبق عل قطاع الصحة"
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.Fundación de Investigación HM Hospitales و MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A األعضاء

وبولوجيا ال�يرية. الهدف: تطبيق علم الحركة العصبية عل الطب النفسي واألن�ث

.Dr. D. Luis Caballero Martínez :المدير

ي مدريد يوم 22 أبريل 2019 االستاذ Paolo Vasile كممثل ل “MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.” واالستاذ 
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعوا �ف

 . ف Javier Reguera Errasti كممثل ل Fundación de Investigación HM Hospitales لمدة 3 سن�ي

ي
كرسي األستاذية علم األعصاب التطبي�ت

.la Fundación de Investigación HM Hospitales )FiHM) و Novo Nordisk Pharma, HM Hospitales األعضاء

ي الوعي االجتماعي بهذه 
ي مجال القلب واألوعية الدموية ، وبــهذه الطريقة ، لتكون قادًرا عل التقدم �ف

ي تنطوي عليها �ف ي المعرفة حول السمنة والمخاطر ال�ت
الهدف: الخوض �ف

ي إسبانيا.
المشكلة. لتحقيق ذلك ، يقوم الكرسي بتطوير خطة نشاط تهدف إىل تدريب ون�ش مخاطر القلب واألوعية الدموية المرتبطة بالسمنة والنهج لمر�ف السمنة �ف

.Dr. D. Alfonso Moreno :المدير

 Javier كة نوفو نورديسك فارما واألسناذ أOlga Espallardo نيابة عن وتمثيل �ش ي مدريد يوم 11 نوفم�ج 2019 االستاذة  
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

ات سنوية تصل إىل 5 سنوات  Reguera Errasti نيابة عن FIHM والدكتور Juan Abarca Cidón نيابة عن مستشفيات HM ، لمدة عام واحد ، قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت

كحد أقص.

ي للسمنة 
ي االقتصاد الصيدال�ف

 كرسي األستاذية NOVO NORDISK �ف
ومخاطر القلب واألوعية الدموية
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 ,Universidad Católica de Murcia )UCAM) األعضاء 

.la Fundación de Investigación HM Hospitales )FiHM) و HM Hospitales

ي مجاالت الجراحة العامة والجهاز الهضمي والجراحة
ي التدريس والتعليم البحث �ف

 الهدف: تطوير التعاون �ف

ي نماذج إعادة البناء ثالثية األبعاد.
ي النتائج الصحية المختلفة تقنيات جراحة الجهاز الهضمي ودراسات وبحوث فعالة من حيث التكلفة �ف

أورام الجهاز الهضمي ، التحقيق �ف

.Dr. D. Emilio Vicente y Dra. Dña. Yolanda Quijano :المديرين

ي مورسيا يوم 22 سبنم�ج 2020 االستاذ José Luis Mendoza Pérez كممثل ل UCAM واالستاذ Javier Reguera Errasti  كممثل لFIHM واألستاذ الدكتور  
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

ات متساوية. ف قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت Juan Abarca Cidón كممثل لمستشفيات HM لمدة 4 سن�ي

كرسي األستاذية الدوىلي لألبحاث 
 . ي الطب العام و الهضمي

�ف

.la Fundación de Investigación HM Hospitales )FiHM) و Universidad Católica de Murcia )UCAM), HM Hospitales األعضاء

ي العالج 
يائية والتكنولوجية �ف ف ي عالجات ال�طان ، والعالج اإلشعاعي الموجه إىل علم األمراض غ�ي الورمي ، والتطورات الف�ي

ي مجاالت العالج اإلشعاعي الشخصي �ف
ي التدريس والبحث �ف

الهدف: تطوير التعاون �ف

اإلشعاعي الحديث.

.Mª Carmen Rubio Rodríguez المديرة: الدكتورة االستاذة

ي مورسيا يوم 22 سبنم�ج 2020 االستاذ José Luis Mendoza Pérez كممثل ل UCAM واالستاذ Javier Reguera Errasti كممثل لFIHM واألستاذ الدكتور  
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

ات متساوية. ف قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت Juan Abarca Cidón كممثل لمستشفيات HM لمدة 4 سن�ي

ي العالج اإلشعاعي المتقدم
كرسي األستاذية الدوىلي لألبحاث �ف

.la Fundación de Investigación HM Hospitales )FiHM) و Universidad Católica de Murcia )UCAM), HM Hospitales األعضاء

ي علم األورام والعالج الشخصي وتطوير عقاق�ي 
ي علم األورام وتطوير التطبيقات العملية لالختبارات الجزيئية �ف

ي مجاالت طب األورام وتقنيات التشخيص المتقدمة �ف
ي التدريس والبحث �ف

الهدف: تطوير التعاون �ف

جديدة وتطوير التشخيص المبكر لألورام.

.Dr. D. Antonio Cubillo Gracián :المديرة

ي مورسيا يوم 22 سبنم�ج 2020 االستاذ José Luis Mendoza Pérez كممثل ل UCAM واالستاذ Javier Reguera Errasti  كممثل لFIHM واألستاذ الدكتور  
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

ات متساوية. ف قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت Juan Abarca Cidón كممثل لمستشفيات HM لمدة 4 سن�ي

ي األورام الجزيئية
كرسي األستاذية الدوىلي لألبحاث �ف
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.la Fundación General de la Universidad de Alcalá و HM HOSPITALES 1989, S.A., la Universidad de Alcalá )UAH) األعضاء

يــــح ووظائف األعضاء  ي وأصل اللغة وكذلك تطور علم الت�ش ية فيما يتعلق بالتطور الب�ش ي مجاالت تطور األذن الب�ش
الهدف: البحث ونقل نتائج البحث والن�ش العلمي �ف

ي مجال األذن. عيادة األنف واألذن والحنجرة.
وتطبيقاتها �ف

.Dr. D. Ignacio Martínez Mendizábal :المدير

ي ألكاال دي اناريس يوم 23 يناير 2019 الدكتور Juan Abarca Cidón كممثل لمستشفبات S.A.1989,HM واألستاذ 
 تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

F. Javier de la Mata نائب مدير الجامعة للبحث والتحويل كممثل لجامعة UAH واألستاذة Mª Teresa del Val Núñez ، نيابة عن ونيابة عن المؤسسة العامة 

لجامعة Alcalá ، لمدة 3 سنوات.

 - HM كراسي األستاذية الممولة من مجموعة مستشفيات
HM مؤسسة أبحاث مستشفيات

ي "تطور السمعيات وعلم األحياء القديمة"
كرسي األستاذية البحث �ف

 .HM Hospitales و Universidade da Coruña األعضاء

ي مجال اإلصابات الرياضية. 
ف البحث �ف بية البدنية وتحف�ي ي مجاالت الطب والعالج الطبي�ي وال�ت

ي مجال طب اإلصابات الرياضية �ف
الهدف: تعزيز جودة التدريب �ف

.Dr. D. Rafael Arriaza :المدير

ي غاليسيل يوم 17 نوفم�ج 2015 األستاذ Xosé Luis Armesto رئيس جامعة Coruña والدكتور Juan Abarca Cidón ، رئيس 
تاريــــخ البدء والمدة: كرسي األستاذية وقعه �ف

ات متساوية.  مستشفيات HM ، لمدة عام واحد ، قابلة للتمديد ضمنًيا لف�ت

كرسي األستاذية طب الصدمات الرياضية



63

 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20



18

الدراسة

06

64



 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20

65

1.6
الدراسة الجامعية

ي العلوم الصحية ، من بينها 
ي التدريب الجام�ي بدرجات مختلفة �ف

تشارك مجموعة مستشفيات HM مع جامعة CEU San Pablo �ف

الطب وطب األسنان والتمريض. 

. هذا  ي عملهم اليومي
ف الذين يقومون بدمج أنشطة التدريس والرعاية �ف يتكون طاقم التدريس لدينا بشكل أساسي من األطباء النشط�ي

ف الرعاية والتعليم والبحث يدعم كال من التطوير األكاديمي لمعلمينا والتدريب العملي لطالبنا. أك�ث من ٪60 من أساتذتنا  التكامل ب�ي

 . ف حاصلون عل فئة الطبيب األكاديمي ال�يري�ي

ي التمريض 
ي الطب ، وحواىلي 300 �ف

ة ، حيث وصل حالًيا إىل أك�ث من 1،000 طالب �ف ي السنوات األخ�ي
ف �ف تزايد عدد الطالب الجامعي�ي

ي طب األسنان ، باإلضافة إىل طالب الدرجات األخرى مثل علم النفس والعالج الطبي�ي وعلم الوراثة والصيدلة ، 
وأك�ث من 550 �ف

التغذية والهندسة الطبية الحيوية.

ي طريقة التدريس والتقنيات الجديدة والحضور المزدوج 
؛ حول الوباء الذي انغمسنا فيه بطريقة مهمة للغاية �ف ي

خالل العام الما�ف

ي مستشفيات HM، مما سمح 
نت... وتجدر اإلشارة إىل قدرة معلم المجتمع بأكمله عل التكيف �ف والتدريس واالمتحانات ع�ج اإلن�ت

ي هذه األوقات الصعبة.
لنا بتدريب طالبنا بنجاح �ف

كاتنا الدوارة الدولية مشلولة ، فقد تمكنا من  ات التدريب الداخلي ل�ش ا من ف�ت ً عل الرغم من أننا شهدنا عل مدار العام جزًءا كب�ي

ة من العام. ي األشهر األربعة األخ�ي
استئنافها بحماس كب�ي �ف

ي اتفاقيات تعاون جديدة مع بعض 
ي النمو ، عل الرغم من الوباء. لقد دخلنا �ف

يستمر االهتمام بمجموعتنا عل المستوى الدوىلي �ف

ف ، الذين حصلوا عل منح دراسية من قبل  الجامعات ، وخاصة جامعات أمريكا الالتينية. كان وصول 30 من طالب التمريض التشيلي�ي

ي التمريض. 
ي الدرجة المزدوجة �ف

مستشفيات HM إلجراء جزء من دراستهم ، خطوة مهمة لتدريب الطالب �ف



2.6
الدراسات العليا

ف   التأهيل المتخصص لألطباء المقيم�ي
ز ز المقيم�ي والممرض�ي

ف •  التأهيل المتخصص لألطباء المقيم�ي

•  برامج الزمالة 

ف  ف الطبي�ي •  التدريب المستمر للموظف�ي

ي والدوىلي •  توف�ي التدريب عل الصعيدين الوط�ف

•  برامج الماجيست�ي 

•  برامج الدكتوراه

ي التدريب
ف �ف •  عالج اإلشعاعي لألورام : 4 مقيم�ي

ي التدريب
ف �ف •  طب األطفال ومجاالت محددة: 4 مقيم�ي

ي التدريب
ف �ف •  أمراض النساء والتوليد: 4 مقيم�ي

ي التدريب
ف �ف : 5 مقيم�ي •  الطب الداخلي

ي التدريب
•  الطب النووي: 1 مقيم �ف

ا بالنشاط التدريسي لطلبة البكالوريوس  ً ي مستشفيات HM لجنتان مرتبطتان ارتباًطا مبا�ش
يوجد �ف

لجنة   ، أولها   . ف المقيم�ي لألطباء  المتخصص  والتدريب  المستمر  والتدريب  العليا  والدراسات 

ي تشمل  ها عن هيئة التدريس للدراسات العليا ، وال�ت ف ي سميت بهذه الطريقة لتمي�ي التدريب ، ال�ت

ي درجات الطب ، والتمريض ، وعلم النفس ، والعالج الطبي�ي ، وطب األسنان ، 
 النشاط المنفذ �ف

العليا:  الدراسات  أنشطة  بعض  إىل  باإلضافة  الحيوية.  الصحية  للمهن   HM ومعهد   ، والصيدلة 

التدريب المستمر للمؤسسة الطبية ودرجة الماجست�ي والزمالة والدورات الوطنية والدولية. 

تهدف لجنة التدريس للدراسات العليا إىل معالجة القضايا المتعلقة بالتدريب المتخصص لألطباء 

.HM ف ح�ًيا ، كونها الهيئة الجماعية للتمثيل داخل هيكل مستشفيات المقيم�ي

ي عام 2021.
تم اعتماد تخصص طب األورام �ز

ي 
�ف التخصصات  متعددة  األطفال  طب  تدريس  وحدة  اعتماد  تم   ،  2020 عام  خالل 

مستش�ف HM Nens (بدًءا من عام 2021( ، وقدرة وحدة التدريس المعتمدة هي مكان 

ي تخصص 
ي تخصص طب األطفال ومجاالته المحددة ، ومكان واحد / عام �ف

واحد / عام �ف

تمريض األطفال.

 تغ�ي دورة الدراسات العليا 
ي مستشفيات HM النقاط التالية

�ف
 التخصصات المعتمدة حالًيا 
ف مدرج أدناه: وعدد المقيم�ي

 عالج اإلشعاعي 
لألورام

الطب الداخلي

طب األطفال ومجاالت 
محددة

 أمراض النساء 
والتوليد

الطب النووي
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 برامج 
الزمالة

لألطباء  تكميلي  تدريب  توف�ي  إىل   HM مستشفيات  ي 
�ف الزمالة  برنامج  يهدف 

حالًيا  بها  اف  االع�ت عدم  من  الرغم  عل  ي  ال�ت المعرفة  مجاالت  ي 
�ف ف  المتخصص�ي

ي الممارسة اليومية تشكل تخصًصا فرعًيا مع كيانها الخاص. تحقيقا 
كتخصص �ف

لهذه الغاية ، تم حاليا تنظيم وقيادة برامج ذات محتوى متنوع من قبل فرق طبية 

مشهورة دوليا. 

 التدريب المستمر الذي يستهدف 
المؤسسة الطبية

ي مستشفيات HM Group المختلفة 
ي عقدت �ف ا من الدورات والمؤتمرات وجلسات التدريس ال�ت ً ي مستشفيات HM عدًدا كب�ي

خالل عام 2020، أدار قسم الدراسات العليا �ف

ي عام 2020 من قبل لجنة التعليم 
. و بالتحديد ، أك�ث من 60 جلسة تدريسية و 50 دورة تدريبية. تم اعتماد 9 من هذه األنشطة �ف ف والمر�ف ف تدريب األطباء والمقيم�ي لتحس�ي

المستمر لمجتمع مدريد 

 إقامات التدريب
الوطنية والدولية

ف أو الطالب من جميع  ف أو األطباء المقيم�ي بالنظر إىل أن مجموعة مستشفيات HM لها طابع تعليمي جام�ي ، فإن برنامج Training Stays يوفر الفرصة لألطباء المتخصص�ي

 ، HM ي مستشفيات
ف �ف ف الصحي�ي ات مختلفة اعتماًدا عل احتياجاتهم التدريبية. بهذه الطريقة ، سيكونون قادرين عل التعلم مع المهني�ي ي مستشفياتنا لف�ت

 أنحاء العالم ، للبقاء �ف

ين.  ي القرن الحادي والع�ش
ي والمخت�ج والتشخيص وكل ما يقدمه الطب الطلي�ي �ف

ي والجراحي والروبو�ت وجميع أنواع تقنيات التصوير الط�ج

ف الذين جعلوه ممكًنا ، استقبلت مستشفيات HM خالل عام 2020 أك�ث من 40 مقيًما وطنًيا و 44  نامج ، وبامتنان شديد لجميع المهني�ي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير ال�ج

طبيًبا مقيًما وأخصائًيا دولًيا. 

ف ، وقعت مستشفيات HM اتفاقيات تعاون تعليمي مختلفة خالل عام  ف الخارجي�ي من أجل ترسيخ الطابع الرسمي عل العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة والمقدم�ي

ي تم الحصول عليها. بناًء عل هذه االتفاقيات واالتفاقيات ، خالل عام 2020 ،  ي السنوات السابقة ، نظًرا للنتائج الممتازة ال�ت
ي تم توقيعها �ف  2020 ، وتحافظ عل االتفاقيات ال�ت

.HM ي مجموعة مستشفيات
كات تدريبات خارجية �ف أجرى 302 طالًبا من مختلف الجامعات وال�ش
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برامج الماجست�ي
بموجب االتفاقية اإلطارية الموقعة مع جامعة CEU San Pablo ، توفر مستشفيات HM تدريًبا نظرًيا وعملًيا للطالب من 

ي درجات الماجست�ي الجامعية التالية: 
ف �ف الجامعة والمسجل�ي

ي مستشفيات HM 450 طالًبا خالل عام 2020.
تجاوز إجمالي عدد طالب الدراسات العليا الذين تم تدريبهم �ف

ي الوالدة داخل المستشفيات ي تمريض األطفال وحدي�ث
  درجة الماجست�ي �ف

ي تمريض الطوارئ والعناية المركزة بالمستش�ف
  درجة الماجست�ي �ف

ي جراحة الفم وزراعة األسنان
  درجة الماجست�ي �ف

ي عالج جذور األسنان وترميم األسنان المتقدم
  ماجست�ي خاص �ف

ف   ماجست�ي تقويم االسنان وجراحة االسنان والفك�ي

ي قانون الصحة
  ماجست�ي �ف

ي التجارب ال�يرية
  درجة الماجست�ي �ف

يولوجيا الكهربية للقلب والتشخيص والعالج ف ي الف�ي
  درجة الماجست�ي �ف

ي علم األورام
ي البحوث ال�يرية والتطبيقية �ف

  درجة الماجست�ي �ف

ي جراحة اللثة الطبية 
  درجة الماجست�ي �ف
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3.6
شباب المستقبل

ي التأهيل المه�ف
ي دورات تدريبية منسقة عل المستوى المتوسط   والعاىلي 

ي متخصص �ف اتيجية مستشفيات HM لتنفيذ مركز تدريب مه�ف ي عام 2013 من إس�ت
تأسس معهد HM للمهن الصحية الحيوية �ف

كة ولديهم  ي األعمال اليومية لل�ش
ي المستقبل. يتم دمج الطالب �ف

ي الصحة الحيوية �ف ي تدرب وتؤهل مهنًيا و بطريقة مخصصة لفن�ي كة رعاية صحية ذات مهنة تعليمية وبحثية وال�ت داخل �ش

كل المساعدة والتدريس وموارد I+D+i,، ليكونوا قادرين عل إكمال تعلمهم النظري والعملي بشكل أساسي ، باإلضافة إىل القدرة عل تطوير مهاراتهم المهنية والصفات والمهارات األكاديمية. 

ي 
ي �ف ي حالة التبعية والف�ف

ي االهتمام باألشخاص �ف
ي �ف ي الرعاية التمريضية المساعدة ، والف�ف

ي �ف خالل العام الدراسي 2020-2021 ، تم تدريس الدورات التدريبية للمستوى المتوسط   للف�ف

ي  ي وعلم الخاليا وف�ف
يــــح المر�ف ي علم الت�ش

ف �ف ي التصوير من أجل التشخيص والطب النووي ، كب�ي الفني�ي
ي المتفوق �ف ي ، باإلضافة إىل دورات الدرجة العليا للف�ف

الصيدلة والتعاضد الصيدال�ف

. ي مرافق مستش�ف HM Puerta del Sur الجام�ي
ي يتم إجراؤها �ف ي العالج اإلشعاعي ، وال�ت

أول �ف

ي 
ي رعاية األشخاص �ف

ي �ف ي رعاية مساعد التمريض | TAPSD: ف�ف TCAE: ف�ف

ي التصوير التشخيصي والطب النووي | 
ي متفوق �ف حالة التبعية | TSIPD: ف�ف

ي والتشخيص الخلوي
يــــح المر�ف ي الت�ش

ي أول �ف TSAPC: ف�ف

ي  ي العالج اإلشعاعي وقياس الجرعات | TFPF: ف�ف
ي متفوق �ف TSRTP: ف�ف

صيدلة وتجميل

TCAE •

TAPSD •

TSIPD •

TSAPC •

TSRTP •

TCAE •

TAPSD •

TSIPD •

TSAPC •

TSRTP •

123

45

62

30

15

100

42

61

30

27

 HUMPB MÓSTOLES 
سنة 2021-2020

ي السنة األول
الطالب �ف

ي السنة الثانية
الطالب �ف

TCAE •

TFPF •

TCAE •

TFPF •

60

27

55

25

 HUMPB MONTEPRÍNCIPE 
سنة 2021-2020

ي السنة األول
الطالب �ف

ي السنة الثانية
الطالب �ف
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1.7
 أحجام 

اقتصادية
المجموعة تغلق عام 2020 بإجماىلي حجم مبيعات 466 مليون يورو.

االيرادات الطبية

%Var

ايرادات اخرى

التدريب وما يتصل به

اجمالي االيرادات

%Var

20132014201520162017201820192020دخول المستش�ز

%22,82%21,38%8,12%14,33%12,49%1,14

7,1197,9368,5419,6739,80413,14613,1908,523

5,3306,0216,7527,3498,3228,8169,45410,297

201,675246,363277,372335,134362,054415,192464,986466,206

%22,16%12,59%20,82%8,03%14,68%11,99%0,26

189,226232,406262,079318,112343,928393,230442,342447,387

ي برشلونة. ومع ذلك ، انخفض حجم المبيعات من حيث المقارنة بمقدار 6.1 مليون يورو مقارنة 
ي 2020 مقابل 2019 إىل دمج أصول جديدة �ف

ي المبيعات �ف
يرجع النمو الطفيف �ف

ي المحيطات المختلفة.
ئ �ف بعام 2019 بسبب تأث�ي COVID-19 مع السلوك غ�ي المتكا�ف

ي االرتفاع 
حسب المنطقة نمت مدريد +1.3 مليون بفضل النتائج الرائعة لألدوات غ�ي الصحية. نما حجم األعمال المتعلقة بالتدريب +0.8 مليون ، واستمر العائد المتعلق بـ I+D+i �ف

ي حجم التداول بمقدار 0.8 مليون.
ي الدخل قدرها 1.2 مليون. وانخفض با�ت

مع زيادة �ف

ي حجم المبيعات ، حيث خ�ت -4.7 مليون يورو ، منها -4.6 تتوافق مع الفوات�ي الصحية. تؤثر حالة اإلنذار بشكل كب�ي عل الفصل 
ي غاليسيا �ف

انخفضت جميع مجاالت األعمال �ف

ي 3 أشهر فقط.
الدراسي األول ، مما يؤدي إىل انخفاض الحساب -6.1 مليون �ف

ي الفوات�ي بفضل تجنيد المر�ف بعد إغالق العديد من المراكز المنافسة. أظهر كل من HM San Francisco و HM Regla نمًوا قوًيا ، مما 
محيط ليون هو الوحيد الذي يولد نمًوا �ف

أدى إىل نمو النطاق بأكمله بمقدار +1.7 مليون.

ة من مارس إىل يونيو.  ي الف�ت
ي الدخل الص�ي لمراكز برشلونة أثناء حالة اإلنذار. انخفض النطاق بالكامل بمقدار -4.4 مليون يورو ، -4.5 �ف

مثل غاليسيا ، يعا�ف

%12,77



 HM Sant Andreu ، HM Collblanc  ، كاتالونيا  ي 
�ف مراكزها  شبكة  ي 

�ف جديدة  التخصصات  متعددة  عيادات  ثالث  بدمج   HM مستشفيات  قامت   ،  2020 عام   خالل 

ام واضح بأن تصبح معياًرا للرعاية  ف ي ال�ت
الكاتالونية �ف ي السوق 

و HM Viladecans. بعد االستحواذ عل هذه المراكز ، أنشأت مستشفيات HM نفسها كمشغل ذي صلة �ف

ي المقاطعة.
الصحية �ف

ف جهودها عل القدرة عل  ي ترك�ي
كة �ف فيما يتعلق بالنفقات ، كان عليها أن تواجه بيئة معقدة للغاية لتوف�ي المواد الصحية والعمالة بسبب تأث�ي COVID-19. وقد نجحت ال�ش

ف المراكز. مواجهة احتياجات مرضاها أثناء الوباء وتواصل العمل عل سياسات الكفاءة والتكامل ب�ي

. ف ف الدائم�ي امها بالتوظيف المستقر والجيد ، ولديها حالًيا 81 ٪ من الموظف�ي ف 5,261 عاماًل ، وتواصل ال�ت

ي قسم االستثمار ، ينتهي عام 2020 بـ 22.5 مليون ، منهية خطة االستثمار 2018-2021 لـ HM Delfos ، باستثمار أك�ث من 24 مليون. تجدر اإلشارة إىل أن ما يقرب من 2 
�ف

.COVID-19 ها من خالل تنفيذ أعمال التكيف واقتناء اآلالت لتلبية طلب المر�ف بسبب ف مليون يورو يتم تحف�ي

ي عمليات استحواذ جديدة بقيمة 77 مليون (ملقة ، برشلونة ، مدفوعات مؤجلة من غاليسيا ، 
ي ديونها المالية ويرجع ذلك أساًسا إىل االستثمارات �ف

 فيما يتعلق بمديونية المجموعة ، زادت مستشفيات HM خالل عام 2020 صا�ف

يك العقاري Medical Property Trust لعملية البيع والتأج�ي لعام 2019. ي ألرباحنا. ال�ش
إلخ( وتوزيــــع استثنا�ئ

اتيجية. كة بالحفاظ عل مرونتها االس�ت ومع ذلك ، ال تزال المديونية عند مستويات متحفظة ، مما يسمح لل�ش

البيانات مع�ج عنها باآلالف (000)

72

صيانة

توسع

CAPEX إجمالي النفقات الرأسمالية

CAPEX20132014201520162017201820192020

8,00145,3813,84612,91914,46321,12510,848

12,74849,55614,34412,31521,54722,40428,97721,515

4,7474,1755,1818,4698,6287,9417,85210,667

9,163

الديون المالية

الصندوق

DFN

20132014201520162017201820192020الدين

38,43218,21361,75056,64575,170111,54693,235

14,92185,49895,342123,049129,977110,14532,413198,672

53,353103,711122,650184,799186,622185,315143,959291,907

27,308



2.7
 قدرة 

االستشفاء

3.7
نشاط الرعاية
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خروج نزالء المستشفيات

طوارئ

عمليات جراحية

ية الجراحات التجب�ي

الوالدات

دراسات معامل

دراسات أشعة

المنظار

كشوفات خارجية

اجماليكتالونياكاستيال و ليون غاليسيامدريد2020

49,922

282,047

23,202

12,918

4,670

7,234,139

499,577

26,679

1,860,771

15,751

77,652

10,487

5,318

1,156

1,388,604

139,567

5,724

318,531

3,872

28,921

2,247

2,432

105

21,663

64,344

1,321

222,528

13,355

88,691

11,430

2,170

42

456,367

116,828

8,104

450,145

82,900

477,311

47,366

22,838

5,973

9,100,773

820,316

41,828

2,851,975

5.000+

22

4,000+

1,421103

الموظفون العاملون

عيادات متعددة 
االختصاصات

األطباء المعاونون

فأ�ة جراح�ي
164

مراكز شاملةالمستشفيت العامة
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خروج نزالء المستشفيات

طوارئ

عمليات جراحية

ية الجراحات التجب�ي

الوالدات

دراسات معامل

دراسات أشعة

منظار وفحص قولون

كشوفات خارجية

ات الخدمات بمدريد 4.7 مؤ�ش

HMمدريد 2020
Madrid

HM
Montepríncipe

HM
Torrelodones

HM
Sanchinarro

HM
Nuevo Belén

HM
P. del Sur

HM
Vallés

االجمالي

28,61051,14745,85469,0509,36459,98018,042282,047

1,3386,6462,8975,4321,8804,20880123,202

1,7422,7591,5841,8565501,9142,51312,918

n/a1,777n/an/a1,8001,093n/a4,670

780,5281,126,410710,2652,846,338405,9691,058,090306,5397,234,139

82,93654,11983,957141,51224,62470,69241,737499,577

4,5732,2993,47110,485n/a4,2511,60026,679

272,998319,181243,621345,33883,163357,910238,5601,860,771

4,92812,0075,70112,3653,7629,9741,18549,922

) متوسط االقامة )اجمالي

 EM اجمالي معيار

معيار االختالف

IEMA

المؤرسش الفردي

الصدمات )تقدير يمكن تجنبها(

الحجم المتوسط لالستشفاء

4.96

6.42

1.45-

0.7980

0.9692

6,194.47-

0.8661

3.17

6.17

3.01-

0.6596

0.7773

19,613.91-

0.9979

4.76

6.64

1.88-

0.7391

0.9693

20,769.24-

1.0972

1.90

3.75

1.83-

0.5620

0.9039

5,580.98-

0.5865

2.01

5.44

3.53-

0.4224

0.8579

3,253.45-

0.9747

2.26

6.00

3.74-

0.5024

0.7486

23,531.36-

0.9241

1.99

5.39

3.40-

0.5033

0.7330

3,736.93-

0.9238

3.43

6.63

3.21-

0.6640

0.7780

108,158.66-

0.9382

3.23

6.24

3.01-

0.6404

0.8083

10,348.37-

0.9409

3.70

6.32

2.62-

0.7091

0.8250

15,129.96-

0.8491

ات مؤرسش
عملية

HM
Madrid

HM
Montepríncipe

HM
Torrelodones

HM
Sanchinarro

HM
Nuevo Belén

HM
P. del Sur

HM
Vallés

/HM Rosaleda
HM

La Esperanza

HM
Modelo

االجمالي
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النسبة المئوية للمر�ف
اقامة مر�ف بسكتة قلبية

فوق سن ال25
النسبة المئوية للمر�ف

اقامة أك�ث من 20 يوممر�ف بك� 
ي الورك 

�ف

مؤ�ش عمليات استئصال المرارة

ات الكفاءة مؤرسش

أنواع المجموعة 
المتصلة بالتشخيص

NORMAPRv35.0
.EM hospital/ EMAF :IEMA

IEMA مؤ�ش أك�ث من 1 يش�ي ال سوء األداء فيما يتعلق بالمعيار
ي األداء فيما يتعلق بالمعيار

IEMA مؤ�ش أقل من 1 يش�ي ال تحسن �ف
 EMAF/ EM ات الفردية المؤرسش

ات طويلة وفًقا لتشغيل المعيار مؤ�ش أقل من 1 يش�ي إل أن حالة المستش�ف أقل تعقيًدا بمع�ف أن لديها نسبة أقل من الحاالت مع اإلقامة لف�ت
الصدمات )التقدير الذي يمكن تجنبه( اجمالي االقانات المدخرة أو المرصوفة بالنسبة ال المعيار

الخروج من المش�ف منذ 08\09\2020

HM
Madrid

HM
Madrid

HM
Montepríncipe

HM
Montepríncipe

HM
Torrelodones

HM
Torrelodones

HM
Sanchinarro

HM
Sanchinarro

HM
Nuevo Belén

HM
Nuevo Belén

HM
P. del Sur

HM
P. del Sur

HM
Vallés

HM
Vallés

/HM Rosaleda
HM

La Esperanza

/HM Rosaleda
HM

       *La Esperanza

HM
Modelo

HM
Modelo

االجمالي

االجمالي

%0,00

%8,33

%92,05

%12,20

%2,27

%98,57

%5,00

%13,33

%95,06

n/a

n/a

n/a

%0,00

%0,00

%97,14

%9,21

%1,30

%94,79

%0,00

%9,09

%100,00

%4,46

%4,91

%95,00

%3,03

%0,00

%97,53

%5,26

%0,00

%97,59

%72,85 /3.590

%27,15 /1.338

%72,05 /964

%57,51 /2.834

%44,65 /5,361

%55,35 /6,646

%78,99 /5,250

%24,38 /2,927

%49,18 /2,804

 %50,82 /2.897 

%90,85 /2.632

%34,66 /1,976

 %56,07 /6.933

 %43,93 /5.432

 %82,77 /4.496

%38,92 /4.812

%50,03 /1,882

%49,97 /1,880

 %68,14 /1.281

%3,03 /114

 %57,81 /5.766

 %42,19 /4.208

 %82,20 /3.459

%24,40 /2.434

 %32,41 /384

%67,59 /801

%99,50 /797

%35,78 /424

 %40,29 /4.242

 %59,71 /6.286

 %86,67 /5.448

%34,10 /3.590

%26,90 /512

%73,10 /1,391

%94,82 /1,319

31,27% /595

 %50,48 /31.474

 %49,52 /30.879

 %83,05 /25.646

 %31,60 /19.706

أطباء المجموعة المتصلة بتشخيص

ف المجموعة المتصلة بتشخيص جراح�ي

جمة  العمليات الجراحية الم�ب
للمجموعة المتصلة بتشخيص

المريض استفشاء ألك�ث من 65 سنة 
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خروج نزالء المستشفيات

طوارئ

عمليات جراحية

ية الجراحات التجب�ي

الوالدات

دراسات معامل

دراسات أشعة

منظار وفحص قولون

كشوفات خارجية

خروج نزالء المستشفيات

طوارئ

عمليات جراحية

ية الجراحات التجب�ي

الوالدات

دراسات معامل

دراسات أشعة

منظار وفحص قولون

كشوفات خارجية

غاليسيا 2020

كاستيال و ليون 
2020

HM Modelo /
HM Belén

HM Regla

HM Rosaleda /
HM La Esperanza

HM San Francisco

اجمالي

اجمالي

10,528

1,582

51,651

8,435

6,286

498

3,078

1,433

883

n/a

702,760

2,847

81,312

22,016

3,704

333

192,090

71,621

5,223

2,290

26,001

20,486

4,201

1,749

2,240

999

273

105

685,844

18,816

58,255

42,328

2,020

988

126,441

150,907

15,751

3,872

77,652

28,921

10,487

2,247

5,318

2,432

1,156

105

1,388,604

21,663

139,567

64,344

5,724

1,321

318,531

222,528

ات الخدمات بغاليسيا 5.7 مؤ�ش

ات الخدمات 6.7 مؤ�ش
بكاستيال و ليون



77

خروج نزالء المستشفيات

طوارئ

عمليات جراحية

ية الجراحات التجب�ي

الوالدات

دراسات معامل

دراسات أشعة

منظار وفحص قولون

كشوفات خارجية

اجماليHM DelfosHM Sant JordiHM Nensكتالونيا 2020

8,312

13,073

7,169

844

n/a

395,231

35,185

7,159

112,738

1,468

22,786

2,009

635

42

40,083

53,022

684

124,622

3,57513,355

52,83288,691

2,25211,430

6912,170

n/a42

21,053456,367

28,621116,828

2618,104

212,785450,145

ات الخدمات بكتالونيا 7.7 مؤ�ش

 مجموعة 
HM مستشفيات

مذكرة سنوية لعام 2020

20
20



ف أمور أخرى ، معرفة مستوى التوصية (NPS / IBB( لخدماتنا  ي نظام قياس تجربة المريض ، بناًء عل رحلة المريض داخل المستشفيات. يتيح لنا هذا النظام ، من ب�ي
تستمر مستشفيات HM �ف

ي المستشفيات. 
ف تجربة مرضانا �ف وأطبائنا ، وكذلك معرفة مستوى الرضا عن زيارتك. كل هذا ركز عل تحس�ي

ي تقع ضمن نفس نظام  ة للمر�ف ، يقدم لنا رؤية عالمية لـ Benchmark مع بقية المستشفيات والعيادات ، وال�ت باإلضافة إىل ذلك ، فإن نظام القياس من خالل استطالعات الرسائل القص�ي

. ي ي اإلقليم الوط�ف
القياس �ف

78

 8.7 رضا عماالئنا 
ي اتي�ج هدف اس�ت

تجربة المر�ف 

ف رضا مستخدمينا:  كة HM لتحس�ي اتيجية ل�ش ي الخطط اإلس�ت
ي االعتبار ، فقد تم وضع هدف محدد �ف

عل الرغم من أنه تم أخذه دائًما �ف

وعنا". ي جميع الجوانب الصحية وغ�ي الصحية بقصد زيادة والئهم لم�ش
"البحث عن أك�ج قدر من رضا المر�ف و عائالتهم �ف

ي تم الحصول عليها. وأيضا  إىل البيانات ال�ت
ً
ي ، تم تطوير لوحة تحكم جديدة بمعلومات أك�ث تفصياًل تسمح باتخاذ التداب�ي بشكل أك�ث عقالنية واستنادا اتي�ج من أجل تنفيذ هذا الهدف االس�ت

ي ، بهدف جعل تجربة المستخدم سهلة االستخدام 
  تم إنشاء لجنة دورة حياة المريض ، ليس فقط للحفاظ عل القدرة عل االستجابة آلراء مستخدمينا ، ولكن أيًضا بشكل وقا�ئ

قدر اإلمكان.

" داخل كل مستش�ف للعمل عل توحيد الوظائف غ�ي الصحية ، للحصول عل رؤية أك�ج الحتياجات المر�ف عل    يتم إنشاء شخصية جديدة "مسؤولة عن العالقات مع المر�ف
ف عل الفور. مستوى غ�ي الرعاية الصحية ، وبالتاىلي التمكن من تبسيط وإعطاء الرد عل جميع المستخدم�ي



ي مجموعة مستشفيات HM إىل 
ي عا�ف منها ، فقد وصلت أنظمة جمع أصوات المر�ف �ف ي االعتبار أنه كان عاًما مختلًفا بسبب الجائحة ال�ت

ي عام 2020 ، مع األخذ �ف
�ف

ي أن ما يقرب من 19000 استبيان مكتمل. أك�ث من 60.000 مريض وعائالتهم ، وحصلوا عل استجابة بنسبة ٪32 لعمالئنا. طلبات للحصول عل معلومات ، مما يع�ف

ي مراكزنا أك�ث من 10000 إجراء لمرضانا ، مع االهتمام المبا�ش بطلباتهم ومطالباتهم وكذلك جمع تهنئتهم. 
أدى طاقم رعاية المر�ف �ف

هذا العام ، قامت مستشفيات HM بتوحيد قنوات االتصال مع مرضاها ، وذلك من خالل الملفات الشخصية الجديدة عل الشبكات االجتماعية. 

ي مؤ�ش الرضا العالمي القياسي مقارنة بالسنوات السابقة
استمر التحسن �ف
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ات 201420152018مؤرسش الهدف2016201720192020

28.94 

 7.820/000

81,01%

97,16%

25.880/000

40.32 

8.430/000

78,79%

95,19%

30.690/000

42.16 

10.70/000

77,78%

95,77%

19.670/000

46.90 

10.140/000

79,23%

93,76%

22.420/000

49

10.560/000

81,38%

94,06%

11.340/000

48

15.650/000

78,42%

90,42%

8.210/000

49

9.80/000

81,37%

95,22%

4.840/000

45

7.50/000

75%

98%

330/000

مؤ�ش الشكاوي

ي 
 مؤ�ش الرد �ف

   أقل من 15 يوم

ي 
 مؤ�ش الرد �ف

   أقل من 30 يوم

ي
مؤ�ش التها�ف

NET PROMOTER SCORE )NPS(
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صاحب العمل

ام بالجودة ف 9.7 االل�ت

ي مستشفيات HM ويظهر 
ف المستمر متجذر بعمق �ف ام بالجودة والتحس�ي ف إن االل�ت

كأحد مبادئ الوصايا الع�ش لدينا. 

ف من خالل دمج جميع الممارسات الجيدة المحددة  لذلك فإن هدفنا هو التحس�ي

 
ً
ا ي حياتنا اليومية ، لدمج جميع عملياتنا وتوحيدها مع فلسفة HM واحد وأخ�ي

�ف

نريد توف�ي الشفافية وال�امة من خالل تنفيذ منهجيات العمل عل أساس أنظمة 

اإلدارة الدولية. 

 ، لدينا  الصحية  الرعاية  عمليات  جميع  تعزيز  عل  ي  تدري�ج بشكل  نعمل  نحن 

ف لدينا. تم اعتماد  ام البيئة وحماية العامل�ي ودمج الجودة وسالمة المر�ف ، واح�ت

ي  ام من خالل عمليات التفتيش المطلوبة من قبل الهيئات المستقلة ال�ت ف هذا االل�ت

تسمح لنا بضمان االمتثال الصارم لمتطلبات ISO 9001 ، معاي�ي سالمة المر�ف 

ي المراقبة والوقاية 
ة إضافية مع التحكم �ف ف وفًقا لمعيار UNE 179003 وتوفر م�ي

ي المستشفيات مع تنفيذ معيار UNE 179006. يتوافق 
والسيطرة عل العدوى �ف

لنا  توفر   .EMAS ISO 14001 و  ي مع شهادة  البي�ئ نا  تأث�ي بالبيئة وتقليل  امنا  ف ال�ت

شهادة ISO 45001 إطاًرا لحماية وتقليل مخاطر الحوادث المحتملة واألمراض 

أك�ث من  بنا مع  الخاص   EFQM 500+ ف  التم�ي ، مع ختم  ا  ً للعمال. وأخ�ي المهنية 

ي إسبانيا مع هذه الجائزة( ، يدفعنا ذلك إىل 
كة فقط �ف 600 نقطة (هناك 18 �ش

ي جميع المجاالت.
ف �ف مواصلة العمل عل التم�ي

ي 
�ف الكفاءة  ف  تحس�ي ي 

�ف المقابلة  وشهاداته  هذا  اإلدارة  نظام  مخطط  كل  يساهم 

الوكالء  جميع  ف  ب�ي والثقة  الشفافية  وخلق  موضوعية  ات  بمؤ�ش األعمال  إدارة 

لتنمية  التأسيسي  المعهد  به  قام  الذي  العمل  بفضل   ، المع�ف  بهذا   . ف االقتصادي�ي

اتنا  ودمج الصحة (IDIS( ، والذي نتعاون معه بنشاط ، من الممكن مقارنة مؤ�ش

بطريقة شفافة وموثوقة. 

اتنا للنتائج االقتصادية والرعاية الصحية ونسب جودة الرعاية الصحية  تؤكد مؤ�ش

ي وضع 
لدينا ، مقارنة بالبيانات المقدمة من تقرير RESA الصادر عن IDIS ، أننا �ف

أفضل من متوسط   القطاع من حيث أوقات المواعيد ، وتقديم التقارير ، ومعدل 

ة طويلة إىل آخره.  إعادة القبول ، االلتهابات ، وف�ت

اف به هو حصول سبعة من مستشفياتنا عل  كانت نتيجة كل هذا العمل واالع�ت

يمنحه   ، أعل تصنيف  ، وهو  نجوم   3 مع  الصحية(  الرعاية  QH (جودة  اعتماد 

.)IDIS Foundation) معهد التنمية والتكامل الص�ي
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كل هذه األنظمة ال تكون منطقية إال إذا كان المريض يرى جودة مناسبة ولهذا السبب نراقب باستمرار إدراكه. بهذا المع�ف ، قمنا بقفزة 

ي الشبكات االجتماعية. 
ي تصب �ف ي نظام المراقبة لدينا جميع اآلراء ال�ت

للتأقلم مع قنوات االتصال الجديدة والشكاوى المعتادة ، وقد أدمجنا �ف

 تظل قيم المطالبة عند قيمة منخفضة جًدا وهي 10.5 مطالبة لكل 10000 مريض. من أجل تعميق ليس فقط الشكاوى ولكن أيًضا إدراكهم ، 

تم دمج نظام جديد لقياس الرضا من خالل مؤ�ش الكالم الشفهي (IBB( الذي يسمح لنا بمعرفة احتياجات مستخدمينا وقياسها وتحديد 

.FBA أولوياتها وتقييم االتجاهات وتنفيذها. قياس األداء التشغيلي من خالل مؤ�ش

رضا العميل

HM HOSPITALES •

FBA •

51

*49

HM HOSPITALES •

FBA •

%2.80

*%11,20

رضا العميل

IBB

% نسبة رضا المر�ز

ي اسبانيا
)*( FBA: مقاييس المستشفىيات الخاصة �ف
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