
مركز األحساء الصحي
رعاية صحية بمستوى عالمي قريبة من بيتك



سجل اآلن 

بوابتك اإللكترونية الصحية 

)MyChart( بوابة المريض اإللكترونية ماي تشارت
تمكنك من التواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو  

الطبي وخدماته من أي مكان. من خالل ماي تشارت 
يمكنك: 

تسجيل مواعيدك	 
اإلطالع على نتائج فحوصك المخبرية 	 
طلب إعادة صرف األدوية	 
طباعة سجل التطعيمات الخاص بك وشهادة 	 

فصيلة دمك 

لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
www.JHAH.com/MyChart.aspx



الرسالة  والرؤية
رؤيتنارسالتنا

نحن نعزز صحة و عافية األشخاص الذين نرعاهم في بيئة  من 
الجودة والنمو والتعلم 

نحن نطمح لنكون نظام رعاية صحية رائد في المنطقة يركز 
على خبرة التعامل مع المرضى وعائالتهم، والنتائج السريرية 

وتطوير المهن  الصحية.  

 "اسم جونز هوبكنز ليس موجوًدا فقط في اسم هذا 
المركز بل في طاقمة وممارساتهم وخبراتهم."

د. دانيال ريجامونتي 
المدير التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو  الطبي 



رعاية بمستوى عالمي
قريبة من بيتك 

"نحن ملتزمون برسالتنا وهي توفير أفضل رعاية طبية محورها 
المريض" 

د. خالد المال
استشاري أمراض كبار السن

المدير الطبي لمركز األحساء الصحي
 



وصول سريع إلى الرعاية من خالل ٤٢ غرفة فحص مجهزة 	 
تجهيزًا كاماًل للفحص واالستشارات، فضاًل عن غرف 

الفحص  وعيادات تطعيم األطفال والكبار. 

خدمات النساء واألطفال بما في ذلك التطعيم وزيارات 	 
األطفال الصحية الدورية. 

الرعاية الصحية األولية 

مواعيد رعاية أولية 
خالل أسبوع واحد 



ساعات العمل 
عيادة الرعاية األولية هي المدخل لك 
ولعائلتك  إلى مركز األحساء الصحي 

عيادة الرعاية األولية 

العناية المستعجلة

أيام العطل و نهاية األسبوع

من األحد إلى الخميس من ٧ صباحًا إلى ٧ مساًء
)آخر موعد للتسجيل هو في الساعة ٦:٣٠ مساًء( 

من األحد إلى الخميس من ٧ صباحًا إلى ٩ مساًء
)آخر موعد للتسجيل هو في الساعة ٨:٣٠ مساًء( 

العناية المستعجلة ١٢:٣٠ - ٩ مساًء
خدمات الطوارئ متوفرة يوميًا على مدار الساعة 

     
تمديد ساعات العمل



برامج جديدة
 في مركز األحساء الصحي

الصحة العامةالصحة العامة
خدمات إعادة التأهيل 

خدمات التغذية 
رعاية مرضى السكري

فحص السرطان
اإلقالع عن التدخين

الوقاية من هشاشة العظام

الطب الوظيفي
فحص اللياقة للعمل

فحص إخالء طبي



خدمات طوارئ على مدار الساعة 
تشمل 

)MERC( مركز استجابة طبية طارئة
و

وحدة استجابة للطوارئ الطبية والنقل الطبي 



رعاية متخصصة

الخدمات الجراحيةخدمات تخصصية

أمراض القلب	 
عيادة شاملة خارجية لرعاية  وفحص 	 

القلب واألوعية الدموية
عيادة منع تخثر الدم	 

األمراض الجلدية	 
المناظير	 
أمراض الجهاز الهضمي	 
أمراض الشيخوخة	 
األعصاب والدماغ	 
مختبر القلب	 
الطب الوظيفي	 
عيادة النساء واألطفال	 
عيادة نقل الدم واألدوية الوريدية	 

التخدير	 
الجراحة العامة	 
وحدات الجراحة للمرضى المنومين	 
طب العظام	 
طب األنف و األذن و الحنجرة	 
طب العيون )خدمات العيون(	 
أجنحة  عمليات	 

75٪ من الخدمات 
المتخصصة تقدم مواعيد 

خالل أسبوع واحد



رعاية المرضى المنومين

أجنحة العملياتوحدات المرضى المنومين

وحدة الطب العام	 
وحدة الجراحة	 
وحدة العزل 	 
وحدة العناية المتوسطة	 
وحدة المراقبة	 
وحدة العناية الفائقة	 

غرفة الجراحة اليومية والتحضير 	 
للعمليات

غرفة العمليات	 
غرفة اإلنعاش 	 
المناظير 	 



غرف التنويم رعاية المرضى المنومين
سعة ٨٠ سرير

غرف مرضى خاصة 	 
تكنولوجيا سريرية متقدمة	 
بيئة شفاء وراحة	 
أسّرة حديثة 	 
مراتب بتقنية األيسوجل	 
وحدات ترفيه بجانب السرير 	 
اتصال صوتي مباشر باتجاهين مع ركن التمريض 	 
ساعات زيارة محورها راحة المريض	 

تصفح الرابط ألخذ جولة 
افتراضية في  غرف  
المرضى  الفسيحة   

والمتقدمة

غرف مرضى على أحدث طراز 
لتعزيز تجربة المريض وعائلته 



بالقرب من بيتك 
خدمات تخصصية

خدمات مختبرات موسعة 
)خدمات مختبر متكاملة تشمل بنك للدم( 

معتمدة من 

كلية خبراء علم 
األمراض األمريكية

الجمعية األمريكية 
لبنوك الدم



بالقرب من بيتك 

خدمات إعادة تأهيل كاملة
عالج طبيعي، وظيفي، ولغوي 

خدمات تشمل البالغين واألطفال 



خدمات أشعة 
شاملة

خدمات أشعة شاملة بأحدث المعدات في المنطقة 
قادرة على التشخيص النهائي والتدخل اإلشعاعي للكشف المبكر عن 

األورام وتتضمن ما يلي:
تصوير مقطعي 	 
فحص أمواج فوق سمعية	 
تصوير ثدي  ثالثي األبعاد	 
كثافة العظم 	 
رنين مغناطيسي 	 

مواعيد الرنين 
المغناطيسي 

في أسبوع واحد 



الصيدلية
في صيدلياتنا يمكنك سؤال الصيدلي أسئلة طبية في جلسة شبه خاصة 

ومريحة، في حين يسلمك نظام الصرف الروبوتي الدواء الخاص بك 
سريعًا. 

يمكنك استالم الدواء من ٢٠ موقع في مناطق متفرقة من المملكة

متوسط زمن اإلنتظار في 
الصيدلية خمس دقائق

صيدلية عيادة أبقيق	 
عين دار  	 
صيدلية مركز  األحساء الصحي 	 
الحوطة   	 
المدرا	 
صيدلية البرج  	 
صيدلية عيادة الرعاية األولية بالظهران	 
صيدلية العيادة التخصصية بالظهران	 
جدة    	 
خريص	 

الخرسانية  	 

محطة الضخ ١٠ 	 
محطة الضخ ٣ 	 
محطة الضخ ٦	 
رابغ	 
صيدلية مركز رأس تنورة الصحي	 
شدقم	 
شيبة	 
تناجيب	 
صيدلية مركز العضيلية الصحي 	 
ينبع	 
صيدلية  قسم األورام بالظهران	 



بيئة شفاء 
متكاملة 

الممرات التي يغمرها الضوء الطبيعي، ومناطق لعب 
األطفال اآلمنة بالقرب من مراكز خدمات األطفال 

والحديقة كلها تساهم في صنع بيئة شفاء متكاملة. 



موظفو إرشــاد يرحبون بالمرضى ويقدمون 
لهم خدمات توجيه شــخصي 



عالقات المرضى 
يقدم فريق عالقات المرضى المتعدد اللغات 

المساعدة بشأن كل ما يهم العمالء

تواصل معنا
البريد  اإللكتروني   تلفون

PatientRelations@JHAH.com اتصل على ٤٤٤٤ - ٣٠٥ -٨٠٠/ تحويلة ٦ 



"تكمن قوة هذا المشــروع، باإلضافة إلى االمتثال للمعايير الهندســية 
لشــركة أرامكو الســعودية، في النجاح في دمج  المعايير الســريرية 

الدوليــة والتصميــم القائــم على األدلة الذي تســتلزمه الطبيعة 
المتخصصــة للرعاية الصحية."

فيصل الحجي
الرئيس التنفيذي للعمليات - مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



الصحة من 
بيتك

تبدأ رعايتنا من بيتك. تم تصميم مواردنا وخدماتنا عبر 
اإلنترنت لتوفير وقتك ووقت عائلتك ولتقديم الرعاية 

الصحية لك في أي مكان وفي أي وقت.

يمكنك الوصول إلى مجموعة من خدمات مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي عن طريق تسجيل الدخول إلى 
بوابة الصحة على اإلنترنت، والحصول على إجابات 
ألسئلتك الصحية عن طريق االتصال بخط الرعاية 

التمريضي لدينا، كما يمكنك الوصول إلى معلومات 
صحية قيمة من خالل تصفح موقعنا اإللكتروني، 

والبقاء على تواصل مع أخبار وأحداث المركز من خالل 
المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي لدينا – بغض 

النظر عن مكان وجودك. 



خط الرعاية التمريضي
يوفر لك خط الرعاية التمريضي بدياًل مناسًبا لزيارة طبيب 

الرعاية األولية أو مركز الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ. 
سيقوم الممرضون المدربون خصيًصا باإلجابة على 

مكالمتك بتقييم مدى الحاجة وشدة األعراض وتوجيهك 
إلى "الرعاية المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت 

المناسب".

على الرغم من أن هذه الخدمة ليست تشخيصية، إال 
أنها مصممة لتقديم المشورة حول العالجات المنزلية، 

القتراح زيارة إلى الصيدلي، أو للتوصية بتحديد موعد مع 
طبيب الرعاية األولية أو تقديم النصيحة لك بالذهاب إلى 

أقرب غرفة طوارئ.

بإمكانكم اإلتصال بخط الرعاية التمريضي من األحد إلى 
الخميس من الساعة ٧:٣٠ صباًحا حتى الساعة ٣ عصًرا 

على الرقم ٤٤٤٤-٣٠٥ -٨٠٠ واتباع التوجيهات.

مصادر الكترونية ورقمية 
يوفر موقعنا اإللكتروني http://www.jhah.com  ثروة 

من المعلومات والمصادر الصحية.

تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت للوصول إلى 
موسوعة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحية 

والوصول إلى معلومات عن أمراض محددة أو استعراض 
أحد برامجنا التعليمية التفاعلية العديدة المتاحة باللغتين 

العربية واإلنجليزية؛ تعرف على أطبائنا من خالل دليل 
األطباء وقراءة مجلة Wellbeing لدينا لمواكبة أحدث 

اإلجراءات والتقنيات والمعدات الطبية، والمقاالت حول 
الصحة والعافية ووصفات طعام صحية.

توفر لك قنوات التواصل االجتماعي لدينا نصائح صحية 
قّيمة، واألخبار أواًل بأول، كما توفر فرصة مناسبة لك 

للتواصل معنا.



ابحث عن طبيبك 
تعرف على طبيبك في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

تصفح دليل األطباء على الموقع اإللكتروني:
http://jhah.com/FindMyDoctor.aspx 



 
قم بزيارة موقع 

مركز األحساء 
الصحي 

سجل اآلن لتحصل على رعاية 
بمستوى عالمي بالقرب من منزلك

موظفو أرامكو السعودية وعائالتهم المؤهلون مدعوون للتسجيل 

لتلقى  الرعاية الصحية في مركز األحساء الصحي. 

للمزيد من المعلومات عن كيفية تغيير مقدم الرعاية الصحية الخاص 

بك، يمكن للموظف أن يتصل بقسم الموارد البشرية بأرامكو 

.HR Online السعودية  األقرب له أو الدخول إلى

مركز اإلتصال المركزي  البريد اإللكتروني

٤٤٤٤- ٣٠٥ - ٨٠٠
Inquiries@jhah.com



 كن أول من يعلم
Be the First to Know

@JHAHNews
 تابعوا حسابنا الرسمي على تويتر
Follow Our Of�cial Twitter Account 
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 Special Events.. خاصة 
 مناسبات

تابعونا على:
لالطالع على أخبار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بزيارة

 www.JHAH.com 
سجل اآلن لتحصل على آخر أخبار و فعاليات مركز جونز هوبكنز أرامكو 
health.information@JHAH.com :الطبي على البريد اإللكتروني


