غاي وسانت توماس
اتحاد مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية

برامج المهنيين الزائرين

مقدمة

ال يقتصر األمر على موقعه في قلب لندن ،بل إن اتحاد مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية غاي وسانت توماس هو اتحاد عريق وذو تاريخ يدعو
للفخر حيث يعود إلى أكثر من  900سنة .ويتم تقديم خدماتنا السريرية عبر ثالثة من أشهر المستشفيات في لندن ،وهي مستشفى غاي ،ومستشفى
مؤخرا بدرجة "ممتاز" من قبل لجنة جودة الرعاية في المملكة المتحدة).
سانت توماس ،ومستشفى إيفيلينا لندن لألطفال (الذي تم تصنيفه
ً
بوصفنا واحدًا من أكبر المستشفيات التعليمية في أوروبا ،وواح ًدا من المستشفيات الرائدة على مستوى العالم  -من حيث عدد اتصاالت المرضى،
والموظفين السريريين المدربين ،والبحوث التي أجريت واعتمدت للمزاولة العملية  -قمنا بتطوير خدمات عالمية المستوى في مجموعة من
التخصصات .وال يستطيع سوى عدد قليل ،إن وجد ،من المؤسسات الطبية في العالم أن يضاهي إمكانات غاي وسانت توماس من حيث اتساع نطاق
الخدمات السريرية التي نقدمها أو حجم الخبرات التي تغمر كل خدمة من الخدمات السريرية لدينا.
يقدم االتحاد مجموعة كاملة من الخدمات ،فضالً عن الخدمات المتخصصة بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالسرطان ،والقلب واألوعية الدموية،
والنساء ،واألطفال ،والكلى ،وجراحة العظام  .إن مستشفى غاي هو عبارة عن مركز كبير لخدمات السرطان والكلى حيث يوجد أكبر برنامج لمانحي
ً
مركزا رائ ًدا
الكلى في المملكة المتحدة ،كما أنه مركز رائد في أبحاث الجينات ،والخاليا الجذعية ،والحساسية ،وكذلك يعد مستشفى سانت توماس
لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية ،والسكتة الدماغية ،وفيروس نقص المناعة البشرية ،واألمراض الجلدية ،وعلى نفس المنوال فإن مستشفى
إيفيلينا لندن هو ثاني أكبر مزود لخدمات رعاية األطفال في لندن .ويمتلك االتحاد واحدة من أكبر وحدات الرعاية الحرجة في المملكة المتحدة،
وواحدة من أكثر إدارات الطوارئ والحوادث ازدحا ًما في لندن ،وتصل دورة رأس المال السنوية له إلى  1,2مليار جنيه استرليني ،ويضم 13,500
موظفًا.
في عام  ،2016تعامل االتحاد مع أكثر من  2مليون مريض بما في ذلك:
•  1,03مليون مريض خارجي
•  83,000مريض داخلي
•  85,000مريض مقيم لفترة قصيرة
•  184,000حالة حوادث وطوارئ

•
•

 866,000خدمة مجتمعية
والدة  6,800طفل

تُظهر احصاءات الخدمات الصحية الوطنية أن معدالت بقاء المرضى لدينا على قيد الحياة تكون أفضل بنسبة  25في المائة تقريبًا من المتوسط
مؤشرا مه ًما على جودة الرعاية المقدمة من
الوطني .ويعد هذا واح ًدا من أدنى معدالت الوفيات القياسية في الخدمات الصحية الوطنية ،وهو ما يمثل
ً
قبل الموظفين السريريين لدينا.
الريادة في مجال االبتكار
إن مستشفى غاي وسانت توماس معروفة على نطاق واسع باعتبارها في طليعة مقدمي الرعاية للمرضى ،وداعمي البحث األكاديمي ،ومزودي التعليم
السريري مع قدرتها على جذب االستشاريين المشهورين دوليًا ،واألخصائيين الفنيين ،واالساتذة السريريين ،وموظفي البحوث.
نقدم مجموعة كاملة من التخصصات السريرية عبر المواقع الثالثة للمستشفى ،وكلها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والتجهيزات.
يتضمن سجل االبتكارات لدينا ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إجراء أول حالة نقل دم عام 1818
ابتكار التنميط النسيجي في غاي عام 1937
إجراء أول عملية زرع عدسة اصطناعية داخل العين بعد جراحة الساد عام 1949
توفير أول نظام "صفير" لتحديد مكان األطباء وإخطارهم عام 1953
إجراء أول عملية زرع كلى في جنوب نهر التايمز عام 1967
أول مستشفى عام أوروبي يستخدم روبوتات دافنشي لعالج سرطان الجلد عام 2001
الريادة في زرع الكلى الحية في المملكة المتحدة باستخدام الروبوتات عام 2005
أول معهد جراحة روبوتية في المملكة المتحدة عام 2014
ريادة برنامج الرعاية المتكاملة في جنوب لندن
تنفيذ  459تجربة بحثية في  ،15-2014أي أكثر من أي اتحاد آخر للخدمات الصحية الوطنية في لندن.

التميز التعليمي
ال شك أن التميز في تعليم متخصصي الرعاية الصحية ،والطالب ،وموظفي الدعم وتدريبهم يشغل مكانة جوهرية لدى اتحاد مؤسسات الخدمات
الصحية الوطنية غاي وسانت توماس .ومن خالل مستشفياتنا التعليمية الشهيرة عالم ًيا؛ نلتزم بتطوير العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل
تحقيق أعلى مستويات الجودة .ويعد ذلك حيويًا لضمان بقاء العاملين لدينا مهرة ومجهزين إلدخال تحسينات في مجال الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى
تدريب وتعليم الجيل القادم من الموظفين السريريين واألكاديميين.
من الضروري أيضًا تدريب موظفينا وطالبنا على تقنيات البحث ومنهجياته لتحقيق التميز البحثي ،ومن ثم نقوم بما يلي:
•
•
•
•
•

توفير التعليم والتدريب على مستوى عالمي ومبتكر في مجموعة واسعة من التخصصات الصحية وإفشاء ثقافة يتم على أساسها التعلم
من خالل البحث
تدريب كافة العاملين وتطويرهم بما في ذلك رعاية قادة المستقبل
إتاحة الفرص أمام الطالب ممن لديهم الموهبة وليس بالضرورة المؤهالت التعليمية لمتابعة المهن في تخصصات الرعاية الصحية
التأثير على مجتمعاتنا المحلية من خالل زيادة وصول المرضى إلى المعلومات
الدعوة إلى التحول الثقافي في الممارسات التعليمية نحو أساليب التعلم التي تتضمن أفضل التطورات التكنولوجية المثبتة.

إن هؤالء الذين يتلقون التدريب في غاي وسانت توماس يحصلون على واحد من أفضل أنواع التعليم الطبي في البالد؛ فإننا واحد من أكبر مراكز
التعليم الطبي للدراسات العليا ،ولدينا أكثر من  500طبيب يتلقون التدريب ،بما في ذلك أطباء المؤسسات ،والمتدربين الطبيين األساسيين،
والمتدربين الجراحيين األساسيين ،والمتدربين المتخصصين في وقت واحد .يتم تقديم العنصر األكاديمي من قبل كلية كينجز لندن ) ،(KCLكما يتم
تقديم عنصر التدريس السريري من قبل غاي وسانت توماس .كما أن شراكتنا مع كلية كينجز لندن تعني أيضًا أنه بإمكاننا دمج النشاط الجامعي
المعتمد لكلية كينجز لندن عند وضع برامج مخصصة.

ما الذي نقدمه
تفخر غاي وسانت توماس بخدماتها السريرية ،وتعليمها ،ومحافظ أبحاثها .وكجزء من محفظتها التعليمية ،يسر غاي وسانت توماس أن تقدم برامج
المهنيين الزائرين للموظفين السريريين – بما في ذلك األطباء ،والممرضات ،والمتخصصين الصحيين المساعدين.
تم إعداد برامج المهنيين الزائرين ( )VPPsالخاصة بنا من أجل الموظفين السريريين الذين يرغبون في مالحظة الممارسة السريرية وتجربة عمليات
اتحاد مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية غاي وسانت توماس بوصفها مستشفى لندن التعليمي في المملكة المتحدة.
تقدم هذه البرامج مجموعة من نماذج الممارسة بداية من المالحظة حتى التدريب العملي على الممارسة السريرية ،ويمكن تصميمها بنا ًء على خبرات
شهرا.
الموظفين السريريين المشتركين ومؤهالتهم .وتتراوح الفترات الزمنية للبرامج بين أربعة أسابيع إلى 12
ً
خالل اختبارات تحديد المستوى ،سوف يالحظ الموظفون السريريون مجموعة من األنشطة المخصصة ويشاركون فيها.
تشمل هذه األنشطة ما يلي:
•
•
•
•
•
•

الجوالت في األجنحة والعيادات
مالحظة الجراحات في أماكن الرعاية النهارية والقاعة الرئيسية
مالحظة التجارب السريرية
المشاركة في االجتماعات األسبوعية متعددة التخصصات
المشاركة في المشروعات المخصصة
حضور أيام الدراسة التعليمية التي تديرها اإلدارات ذات الصلة

من خالل ضمان توفير الراحة التامة للموظفين السريريين الزائرين في كل األماكن وجعلهم يشعرون بأنهم جز ًءا من الفريق تتمكن برامجنا من
صا كبيرة ً للتنمية الشخصية.
توفير تجربة متكاملة تعزز نتائج التعلم وتتيح فر ً
إن التركيز الفريد الذي يميز برامجنا يعد بمثابة فرصة أمام المهنيين الزائرين كي يندمجوا تما ًما داخل اإلدارة السريرية .وسيتم تقديم اختبارات تحديد
المستوى في مكان العمل حيث يتلقى األطباء اإلشراف والتوجيه أوالً بأول أثناء التواجد في العيادة أو مكان الرعاية النهارية لضمان تلبية كافة
التوقعات واالحتياجات التعليمية والتنموية .وجدير بالذكر أن المهنيين الزائرين سيجتمعون مع مشرفيهم السريريين بصفة منتظمة.
تعد برامج المهنيين الزائرين بمثابة فرص ممتازة لتعزيز التعلم المتبادل ،باإلضافة إلى أنها يمكن أن تدعم الجمعيات المهنية مدى الحياة .وإننا نشجع
وجود ثقافة مفتوحة ومشتركة بين الموظفين السريريين لدينا لضمان تحقيق المنافع المتبادلة من العمل مع الموظفين السريريين الدوليين المرموقين.
في نهاية اختبار تحديد المستوى ،تقوم غاي وسانت توماس بإجراء تقييم كامل للبرنامج لضمان مراعاة أية توصيات عند وضع خططنا المستقبلية.
وسوف يتلقى كل مهني زائر شهادة إتمام البرامج الخاصة به.

"كمراقب سريري في الطب التوليدي أتيحت لي الفرصة لمشاهدة التعامل مع مجموعة كبيرة من مرضى طب األمومة الدقيق .وقد
ألهمني المستوى المرتفع من الرعاية السريرية والخبرة الفريدة لدى أخصائيي الوالدة وأطباء التوليد.
أهدف إلى االستفادة من تجربتي للمساعدة في تحسين رعاية األمومة في موطني".
طبيب متدرب من البرتغال ،حضر برنامج اإلشراف في طب التوليد لمدة  6أشهر

برامجنا
تُقدم برامج المهنيين الزائرين في مجموعة من التخصصات السريرية وعلى مستويات متنوعة من الدقة عبر مستشفى غاي وسانت توماس.
يتم قبول الطلبات حاليًا من قبل اإلدارات التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الحوادث والطوارئ
وحدة الحمل المساعدة
حساسية البالغين واألطفال
التخدير
أمراض القلب
الفلح
الوراثيات السريرية
األسنان
األمراض الجلدية
الباثولوجيا الجلدية
أمراض النساء
أمراض الدم
وحدة لين فوكس التنفسية
وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة
التمريض
طب التوليد
طب العظام
الصيدلة  -السريرية
الصيدلة  -طب األطفال
وحدة العناية المركزة لألطفال
الطب األيضي لألطفال
أمراض الروماتيزم لدى األطفال
طب المسالك البولية لدى األطفال
الطب الكلوي والزرع
جراحة زرع الكلى
الروماتيزم والذئبة
الصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية
النوم
العالجات
جراحة األوعية الدموية

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول برامج المهنيين الزائرين ،أو كنت مهت ًما بزيارة إدارة أو منطقة سريرية معينة غير مدرجة
أعاله ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني .vpp@gstt.nhs.uk

"لقد كانت التجربة رائعة وتعلمت الكثير ألن مجموعة المهارات كانت جديدة تما ًما بالنسبة لي.
وإن ما يجعل لين فوكس قويًا ح ًقا والتجربة جيدة فع ً
ال هو الفريق وطريقة عمله بشكل متجانس .إنه من المفيد جدًا العمل مع
فريق جيد وتكون جز ًءا من هذا الفريق مما يساعد على إحداث تغيير إيجابي"
طبيب من سنغافورة ،حضر برنامج لين فوكس التنفسي لمدة  6أشهر

تاريخنا

يعد مستشفى غاي وسانت توماس من بين أقدم المستشفيات في العالم ،حيث تحمل تبعات الموت األسود أو الطاعون ،وحرب الوردتين ،وحريق لندن
الكبير ،وقصف إنجلترا في الحرب العالمية الثانية .وقبل وقت طويل عمال معًا كاتحاد فردي لمستشفيات الخدمات الصحية الوطنية في أبريل ،1993
فقد شاركا المستشفيان قرونًا من العمل سويًا.
بدايات جديرة بالمالحظة
بدأ تاريخ مستشفياتنا عام  1170مع عملية اغتيال ،حيث تم ذبح توماس بيكيت ،رئيس أساقفة كانتربري ،على يد فرسان الملك في الكاتدرائية
الخاصة به بعد خالف مع هنري الثاني .وبعد مقتله أصبح شهي ًدا ،وأعاد الرهبان في مستشفى سوثوارك تسمية المستشفى الخاص بهم باسم سانت
توماس في ذكرى ميالده.
سانت توماس
سريرا .وكان المكان األصلي يُعرف بسانت ماريز أوفيري،
في األول كان مستشفى سانت توماس عبارة عن مستشفى خيري ال يضم سوى 40
ً
وكان موجو ًدا قبل عقود من عام  .1170وإن الموقع األصلي هو المكان الذي تقع فيه كاتدرائية ساوثوارك ،بالقرب من مستشفى غاي اليوم .وكان
يديره رهبان أوغستينيان.
في القرن السادس عشر أغلق الملك هنري الثامن جميع المؤسسات الرهبانية ،بما في ذلك سانت توماس ،وتحفظ على ثرواتها .وكان يخطط إلعادة
بناء سانت توماس بسبب عدد المرضى والموتى في شوارع لندن ،لكن تُوفي قبل توقيع مشروع القانون .وقد قام ابنه إدوارد بإعادة فتحه عام 1555
بشرط عدم تسميته باسم القديس الكاثوليكي سانت توماس بيكيت ،وبدالً من ذلك قام بتكريم سانت توماس بلقب رائد اإلصالح.

مع اتساع لندن ،اتسع المستشفى أيضًا .وبعد حريق لندن الكبير عام  ،1666أصبحت الشوارع حول المستشفى أرضًا خصبة للمرض حيث توفي
العديد من األطفال قبل سن الثانية.
وأخيرا،
بحلول أواخر القرن الثامن عشر ،حصلت شركات السكك الحديدية الكبرى على حق بناء محطة جسر لندن على جزء من موقع المستشفى.
ً
وبعد نقل المرضى مؤقت ًا إلى حديقة حيوان قديمة في كيننجتون ،تم إعادة بناء سانت توماس على موقعه الحالي أمام مجلس النواب .وتزامنت هذه
الخطوة مع عودة فلورنس نايتنجيل من حرب القرم ،والذي بدوره أثر على تصميم سانت توماس من خالل الحرص على تصميم العنابر بأسقف
عالية ومساحات واسعة ومتجددة الهواء من أجل مساعدة المرضى على الشعور بالتحسن.
غاي
كان توماس غاي محاف ً
ظا ثريًا ج ًدا ،وهو الذي تبرع بسانت توماس .وقد استأجر بعض األراضي المجاورة لبناء واحدة من أولى المؤسسات في العالم
لرعاية "المرضى غير القابلين للشفاء والمختلين عقليًا الميؤوس منهم" .ولألسف ت ُوفي توماس غاي قبل شهر من افتتاح مستشفى غاي عام .1725
وقد دُفن في مقبرة تحت كنيسة غاي .وقبل وفاته كان قد منح المستشفى ثروته بأكملها .وكانت هذه الهدية السخية كبيرة ج ًدا لدرجة أنها وفرت
للمستشفى سبل التشغيل لمدة قرنين تقريبًا حتى ظهرت الخدمات الصحية الوطنية إلى حيز الوجود عام .1948
سريرا إلى مستشفى رئيسي ،احتفظت بعالقات وثيقة مع سانت توماس ،وخاصة من خالل
مع توسع غاي من المستشفى األصلي الذي يضم 60
ً
الكلية الطبية المشتركة التي تقاسمها المستشفيان.
انفصلت الكليات عام  ،1825ثم اتحدت مجددًا في شكل كليات الطب وطب األسنان المتحدة عام  .1982وال يزال مستشفى غاي في موقعه األصلي
عند جسر لندن.
البقاء بعد الحرب العالمية الثانية
كانت ويستمنستر هدفًا رئيسيًا لقاذفات القنابل المعادية خالل الحرب العالمية الثانية ،وتعرضت نهاية الجسر عند سانت توماس لضرر بالغ .وقد تم تدمير
ضا واح ًدا .وكان هذا هو اإلصرار الذي
قاعة المحكمة القديمة عند غاي .وعلى الرغم من وفاة عشرة من الموظفين خالل التفجير ،إال أنه لم يُقتل مري ً
سجلت أسماء الموظفين الذين لقوا مصرعهم خالل الحرب في
انغرس لدى الموظفين لعالج المرضى محليًا ،ولم يُغلق قسم الطوارئ والحوادث مطلقًا .و ُ
كنيسة سانت توماس.
ميالد الخدمات الصحية الوطنية ()NHS
بعد مضي ثالث سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء الخدمات الصحية الوطنية ( .)NHSوقد شهد كل من غاي وسانت توماس أكبر
مراحل تغيير لهما على مدى أكثر من  200سنة عندما أصبحا تحت المراقبة العامة ألول مرة في تاريخهما .ومن اآلن فصاع ًدا أصبحا خاضعين
للمساءلة علنًا.
اثنان أصبحا واحدًا
كان المستشفيان الكبيران منافسين شرسين لعدة سنوات ،وكان كل منهما يدعي التفوق على اآلخر .وبمرور الوقت ،شرعا في العمل معًا بشكل أكثر
صلة .وأوصى استعراض حكومي في أوائل التسعينات بدمج المستشفيان .وفي عام  ،1993تم إنشاء اتحاد الخدمات الصحية الوطنية غاي وسانت
توماس ،إلى أن أصبحنا عام  2004واحدًا من اتحادات مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية األولى في المملكة المتحدة.
الجذور الخيرية
عندما أُنشئت الخدمات الصحية الوطنية ،قامت منظمتان منفصلتان تدعيان األمينين الخاصين بإدارة التبرعات للمستشفيين .وعندما تم دمجهما عام
 ،1993اتحد الصندوقان الخيريان معًا لتشكيل مؤسسة غاي وسانت توماس الخيرية ،والتي أصبحت معروفة عام  2005باسم مؤسسة غاي وسانت
توماس الخيرية عندما تلقينا الوضع القانوني التحاد المؤسسات.

لقد حقق برنامج المهني الزائر توقعاتي بالكامل ،وكانت تجربة مثمرة جدًا بالنسبة لي ،وتعلمت بعض األشياء الجديدة التي سأعود
بها إلى وطني .وقد ساعد الموظفون السريريون الذين عملت معهم على جعل اختبار تحديد المستوى الخاص بي بمثابة تجربة
إيجابية .وكان أهم شيء تعلمته هو التنظيم في وحدة الرعاية النهارية والوقاية من الحساسية".
طبيب من إسبانيا؛ حضرا برنامج حساسية األطفال لمدة  13أسبوعًا

تعرف على المزيد

"كان وقتي الذي قضيته هنا رائعًا ،وكان الفريق ودودًا .لقد تعلمت الكثير من التخصصات المختلفة .وعلى وجه الخصوص،
هناك بالتأكيد الكثير من العلوم والتجارب السريرية باإلضافة إلى بعض األشياء التي يمكن أن نتعلمها من نموذج إيفيلينا لتنفيذها عن
ً
ممتازا في مجمله ومفيدًا جدًا".
العودة إلى الوطن .وقد شعرت أن البرنامج كان
صيدلي من هونغ كونغ ،حضر برنامج صيدلة طب األطفال لمدة  6أسابيع

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
www.guysandstthomasevents.co.uk/vpp
لمعرفة المزيد عن برامجنا.
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