Mohammad Ali with his The Best Staff Awards
Staff Nurse Mohammed Ali from Ward 5 was recognized for the Best Staff Award at the
2nd Annual Kuwait Nursing Association Conference held April 26 & 27 at the Palms Hotel.
Mohammed Ali has been a nurse at the Kuwait Cancer Control Center (KCCC) since 2009
and started his career at KCCC in the Inpatient Male Radiation Oncology unit. In 2011;
when the Hematology unit opened Ward 5 in 2011, he was recruited to join the new team.
From the day Mohammed started working at KCCC, he has impressed many of his
colleagues and leaders, all of whom were happy and proud that his commitment to his
patients and his profession was recognized nationally through the award.
Below are some of the qualities he demonstrates in his nursing practice, as noted by his
colleagues and the Matrons:
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Senior Nurse Mohammed Ali from Ward 5 receives Best Staff Award
from KCCC
Presented at the Kuwait Nursing Association Conference 2015!!

Exceptional communication
skills to patients and their
family

Provides excellent
care to patients

Respects others

Remains calm even during
emergencies

Always willing to help others

Radiation Medicine
The KCCC Radiation Medicine and Medical Physics Departments are upgrading the KCCC
radiation therapy equipment. This equipment will allow for KCCC to provide state of the art
radiotherapy to patients using targeted techniques. One element of this upgrade is the
Record and verify system which will allow therapists to ensure safe dose delivery and
continuous quality improvement. The Record and Verify System, ARIA, was clinically
implemented on the Varian system. It replaced the obsolete Lantis. Training was
accomplished for Radiation Oncologists, Physicists and Radiation Therapists. The treatment
planning software, Eclipse, was upgraded to one of the latest versions. The upgrade of the
Varian treatment machine, DHX 2, was completed. This included replacing the multi leaf
collimator, the couch top and installing the On Board Imaging (OBI). All Acceptance tests
passed successfully and the machine

was handed over to Physics for commissioning

process. In the meantime, a commissioning document was prepared with the support of
UHN Physicists and Satish Jaywant that provides a comprehensive list of tasks to be
accomplished and the timelines for the same. The Upgrade Task Force and the Quality
Assurance Monitoring Committee (QAMC) continue to meet regularly.
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Ward 4 – Champions in Patient Advocacy!!
The Kuwait Cancer Control Center (KCCC) is the only oncology treatment center in
Kuwait. All of the work at the Center is directed towards improving the health status and
quality of life of the patients. Working in a team of health professionals and along with
UHN-PM, KCCC strives to deliver integrated cancer care for their patients and families.
The staff of Ward 4 have been champions in patient advocacy. They were pioneers in the
initiation of multidisciplinary surgical rounds under the leadership of Matron Basma, CI
Sandhya Nilackal Saraswathy , Head Nurse Nawal Shahata, and In Charge Nurse
Laveena Veera D’Cunha. During the multidisciplinary rounds, surgeons, dietitians,
pharmacists, physiotherapists, and nurses meet weekly to discuss patient cases. This
unit is very busy with patients admitted for preoperative preparation, surgery and postoperative recovery. Some surgical patients are admitted the day of surgery adding to the
need for all of the team to be organized and working together. Communication within the
team is critical to ensure that patient safety and the care provided is maximized. During
rounds, nurses act as patient advocates introducing the patients to the team as well as
clearly communicating patient status and updates. Not

only have patient outcomes

improved, but so has teamwork and communication on the ward!

Congratulations to

Ward 4 for advocating for patients during multidisciplinary surgical rounds and thereby
improving both patient outcomes and interdisciplinary collaboration! This is a real life
example of KCCC teams demonstrating action towards achieving KCCC’s Strategic
Priorities and Values.

Ward 4 nurses, KCCC Nursing Leadership, &UHN

KCCC Values
Outcomes
Focused

Respect

Education

Teamwork

Excellence
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Leadership

Safety

Thank you

مهارات تواصل ممتازة مع المرضي
وأسرهم

دائما عمى استعداد
لمساعدة اآلخرين

يحترم اآلخرين
يتسم بالهدوء حتى في حاالت الطوارئ
دائما عمى استعداد لمساعدة اآلخرين

تحديثات في العالج اإلشعاعي
الطب اإلشعاعي و قسم الفيزياء في المركز تتم رفع مستوى معدات العالج اإلشعاعيُ .نفذ نظام التسجيل والتتتقت ت
( )ARIAسريريا عمى نظام فاريان .و قل مقل النظام ال ديم  .Lantisواستكمل تدريب اختصتاصتي عتالج ااورام
باإلشعاع والفيزيائيين وأخصائي العالج باإلشعاع عمى استخدام النظام الجديد .وكذلك تم تتقتديتث بترنتامتط تتختطتيتط

العالج وبرنامط  Eclipseإلى أقدث إصدار .وأيضا تم ترقية وتقديث ماكيتنتة التعتالج بتنتظتام فتاريتان (.)DHX 2
وتضمن ذلك استبدال موجو ااشعة متعددة الرقائ والتجتزء التعتمتوي متن الستريتر وتتركتيتب وقتدة التتتصتويتر التداختمتي

وسمم الجياز إلى وقدة الفيزياء لبدء التشغيل .وفي غضتون
) .)OBIوقد تم اجتياز جميع اختبارات االعتماد بنجاح ُ
ذلك ،أعدت وثي ة التشغيل بدعم من فيزيائيي الشبكة الجامعية الصقية وستاتتيتش جتوايتنتت التذي قتدم قتائتمتة شتامتمتة
لمميام التي يتعين إنجازىا واإلطار الزمني ليذه الميام .ويجتمع فري عمل التقديث ولجنتة متتتابتعتة ضتمتان التجتودة

))QAMCبصفة منتظمة في ىذا الشأن.
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شكرا جزيال

جناح  - 4أبطال في مساندة المرضى!
مركز الكويت لمكافقة السرطان ىو المركز الوقيد لعالج ااورام في البالد .ويتم توجيو كافة ااعمال فتي التمتركتز
نقو تقسين القالة الصقية ونوعية القياة لممرضي .ومن خالل العمل سويتا فتي فتريت متن التمتيتنتيتيتن الصتقتيتيتن
نسعى جاىدين لت ديم رعاية متكاممة لمرضي السرطان واسرىم.
ول د قاز العاممين في جناح  4عمى ل تب أبتطتال فتي مستانتدة التمترضتي .فت تد كتانتوا رواد فتي بتدء عتمتل التجتوالت
الجراقية متعددة التخصصات تقت قيادة رئيسة الممرضات بسمة وسانديا ونوال والمسئولة الفينا .ختالل التجتوالت
متعددة التخصصات ،يمت ي الجراقون وأخصائتيتو التتتغتذيتة والصتيتادلتة وأخصتائتيتو التعتالج التطتبتيتعتي والتمتمترضتات
أسبوعيا لمناقشة قالة المريض .وىذه الوقدة تكون مشغولة لمتغتايتة متع التمترضتي التذيتن يتتتم قتبتولتيتم لت عتداد قتبتل

الجراقة وأثناء الجراقة واإلفاقة بعد الجراقة .يتم قبول بعض المرضي لمعمميات التجت ارقتيتة فتي نتفتس يتوم التعتمتمتيتة
الجراقية مما يزيد القاجة لتنظيم جميع أعضاء الفري والعمتل ستويتا كتيتد واقتدة .ويتعتتتبتر التتتواصتل بتيتن أعضتاء

الفري أمر بالغ ااىمية لضمان سالمة المرضي وت ديم الرعاية ليم عمى أعتمتى مستتتوي .وأثتنتاء التجتوالت ،تتعتمتل
الممرضات بمثابة أداة دعم ومساندة المرضي ي ومن بت ديم المرضي لمفري إضافة إلى ت ديم ت ريتر كتا و وواضت
قول قالة المريض وتسجيل المستجدات عمى القالة .وذلك ال يؤدي ف ط إلى تقسيتن نتتتائتط التعتالج ولتكتن أيضتا

يقسن العمل الجماعي والتواصل في الجناح.
أطيب التياني إلى فري جناح  4لمساندتيم لتمتمترضتي ختالل التجتوالت التجت ارقتيتة متتتعتددة التتتختصتصتات وبتالتتتالتي
تقسين نتائط عالج المرضي والتعاون بين مختم

التخصصات.

قيادة التمريض ,العاممين في جناح  , 4فريق التمريض الكندي
قيم مركز الكويت لمكافحة السرطان
السالمه

الريادة

التميز

العمل

الجماعي

التعميم
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اإلحترام

التركيزعمى
النتائج

شكرا جزيال

الممرض محمد عمي من جناح  5يحصل عمى جائزة الممرض المثالي من مركز الكويت
لمكافحة السرطان

يوليو  -اغسطس 5102

والتي تم تقديمها في مؤتمر الجمعية الكويتية لمتمريض 5105

الممرض محمد عمي
تم تكريم الممرض مقمد عمي من جناح  5بقصولو عمى جائزة الممرض المتثتالتي فتي متركتز التكتويتت لتمتكتافتقتة
السرطان في المؤتمر السنوي الثاني لمجمعية الكويتية لمتمريض الذي ع د في يتومتي  26و 27ابتريتل فتي فتنتد

النخيل .ويعمل مقمد عمى ممرضا في مركز الكويت منذ عام  ،2002وقد تم التعاقد معو لمعمتل فتي جتنتاح ،1
وقدة عالج ااورام بااشعة لممرضي الداخميين .وعندما افتتقت وقدة أمراض الدم في جناح  5فتي  ،2011تتم

تكمي

مقمد لالنضمام إلى الفري الجديد .ومنذ أول يوم عمل لمقمد في المركز قاز عمى إعجاب الكتثتيتر متن

زمالئو ورؤسائو في العمل ،وقد شعر الجميع بالسعادة والفخر لتكريمو بقصولو عمى ىذه الجائزة نتيجة اللتتت ازمتو
نقو مرضاه وعممو .أق أر الصفات التي أظيرىا في ممارستو لمينة التمريض ،وف ا لما سجمو رؤسائو في العمل:

