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أبريل 2٠1٨

يدعو مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي موظفي 

أرامكو السعودية 
المؤهلين ومن 

يعولونهم للتسجيل 
في مراكز األحساء أو 

تصوير: ليلى القفشات الظهران الصحية



فيزياء علم األورام 

أبرز أخبار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

نصائح صحية لعام 2٠1٨

الكافيين وصحتك

جراحة تصغير المعدة

غرف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الخاصة تعزز بيئة الشفاء 

أربع طرق لحماية سمعك

المخاطر الخفية لفقدان السمع

فقدان السمع: أجوبة الخبراء د. أندريا مارلو و د. كيم وبستر

وصفة طبية للقدمين: أقدام سليمة

يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين ومن يعولونهم للتسجيل في مراكز األحساء أو الظهران الصحية.

تغيير ريادي في التطور الطبي، سؤال وجواب مع الدكتورة ليندا لي، رئيسة هيئة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وعضو مساندة نظام سجل الصحة 
اإللكتروني المتقدم في جونز هوبكنز ميديسن

شركاء في التميز

وصفات صحية

الرياضة في مرحلة الطفولة المبكرة

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التعيينات الجديدة في مركز جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

داخل هذا العدد
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تصدر المجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهريًا من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار المركز وتعزيز النمط الصحي للحياة.

بيان إخالء المسؤولية القانونية: 
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تهدف لالستعمال العام وليست بديلة لزيارة الطبيب 

واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية  في 
المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.
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فيزياء علم األورام

قد تسأل ما عالقة الفيزياء بعلم األورام. الجواب هو عالقة قوية. 
يلعب الفيزيائيون دورا مهما في التصوير التشخيصي والعالج. 
لدينا في قسم السرطان اثنان من الفيزيائيين الطبيين: الياس 

زخور، استشاري فيزيائي طبي، وعبد الكريم الحمري ؛ استشاري 
أول فيزيائي طبي، وهما مسئوالن عن أخذ وصفة عالج الطبيب 

وضمان خطة عالجية مصممة خصيصًا يمكن اعطاؤها بدقة 
عالية باستخدام أجهزة األشعة السينية عالية الطاقة مثل المعجل 

 .TRUE BEAM  الخطي

يقول الحمري: "تتيح لنا تقنية المعالجة اإلشعاعية الحديثة إعطاء 
الجرعة العالية بدقة إلى المناطق المصابة مع تقليل السّمية على 

األعضاء السليمة.
لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أيضا فيزيائيون طبيون 

يساعدون المرضى في مجال الطب اإلشعاعي والطب النووي 
وفي الحماية من اإلشعاع مما يضمن سالمة كل من المرضى 

والموظفين.
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أبرز أخبار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 تقدم المهن الصحية – يوفر 
مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي التدريب لزيادة عدد 
المتخصصين السعوديين في 
مكافحة العدوى 

يعتزم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالشراكة مع الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية  عقد دورة مدتها 12 شهرا للحصول على الدبلوم 

التخصصي في برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وصل أول ٥ طالب مؤخرا إلكمال تسعة أشهر من التعليم والتدريب تليها فترة 

تدريب عملي لمدة ثالثة أشهر، للحصول بعدها على شهادة مهنية في الوقاية من العدوى ومكافحتها. 
يقول عالء بريك، ماجستير علوم في البيولوجيا : "كل منا في البرنامج يحمل درجة جامعية في علم األحياء والميكروبيولوجيا، 

وقد تم اختيارنا من قبل اللجنة للبناء على تلك الخلفية لزيادة عدد المتخصصين في مكافحة العدوى من السعوديين". وأضاف: 
"يسرني أن أكون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المعروف جيدًا، وهي فرصة للتعلم من األفضل."
 يقول الدكتور سعيد اليامي ، رئيس قسم سالمة وجودة المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي:

"من دواعي سرورنا ان نتشارك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن يكون الطالب معنا. أخبرتهم بأنه يجب عليهم أن 
يغتنموا هذه الفرصة التي ال تأتي في كثير من األحيان ".

حصل مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي على اعتماد 
المركز السعودي العتماد 
المنشآت الصحية واعتماد 
JCI

يفخر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  
بنجاحه في الحصول على اعتماد 

المركز السعودي العتماد المنشآت 
الصحية واعتماد JCI. يمثل هذا إنجاًزا 

كبيرا ويعني تفاني مؤسستنا في 
تعزيز سالمة المرضى وتحسين جودة 
الرعاية لدينا على جميع المستويات. 

سوف يستخدم مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي ردود االستبيان لزيادة 

تحسين سالمة المرضى وجودة 
نائب رئيس أول، شركة أرامكو السعودية للخدمات التشغيلية الخدمة في مؤسستنا.

؛ محمد السقاف، يحضر احتفالية مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي لتحقيق اعتماد المركز السعودي إلعتماد المنشآت 

.JCI الصحية واعتماد

الرعاية التخفيفية في    
المملكة

تم تعيين الدكتورة أماني بابجي، مديرة الممارسة السريرية والتعليم واألبحاث والتمريض والخدمات السريرية لتمثيل مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي  في فريق عمل إرشادات الرعاية التخفيفية الوطنية بمركز السرطان التابع للمجلس السعودي الصحي . ضم أعضاء 

فريق العمل أخصائيين في الرعاية التخفيفية من مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة بما في ذلك وزارة الصحة ومدينة الملك 
فهد الطبية بالرياض ومدينة األمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى األمير محمد بن ناصر جازان ومدينة الملك سعود 

الطبية بالرياض، ومستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث في جدة والرياض.

تم إكمال وضع الدليل الشامل للرعاية التخفيفية من ٣٠٠ صفحة وينتظر الموافقة النهائية للنشر. لقد بدأت المرحلة الثانية، وهي 
تنظيم ورش عمل لنشر المبادئ التوجيهية في جميع أنحاء المملكة.
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عيادة جديدة ألمراض 
الكلى

 الحفاظ على صحة 
الكلى 

انتقلت عيادة أمراض الكلى إلى موقع جديد من عيادة األمراض الجلدية في مبنى العيادات التخصصية رقم 61. يتضمن 
الموقع الجديد منطقة انتظار وغرفة تقييم تمريض وغرف فحص لطبيين. باإلضافة إلى ذلك ، تم نقل منطقة االنتظار 

لغسيل الكلى البريتوني وغرفة العالج.
الموقع الجديد جزء من عملية  تحديث لعيادة أمراض الكلى التي تجري حالًيا لتوسيع منطقة معالجة الغسيل الكلوي إلى 17 
محطة بداًل من 7 محطات وتمديد ساعات الغسيل الكلوي من الساعة 6 صباًحا حتى الساعة 11 مساًء ، مما يتيح للمرضى 

مرونة أكثر في تحديد المواعيد. من المتوقع أن تكون منطقة غسيل الكلى الجديدة مفتوحة في أوائل أبريل

انتهز ما يقرب من ٤٠٠ شخص الفرصة لتقييم عوامل الخطر الخاصة 
بأمراض الكلى المزمنة في يوم الكلى العالمي في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي الذي أقيم في برج الميدرا في ٨ مارس. 

قالت إيلين برادي، منسقة التمريض السريري ومنسقة المناسبة : 
"ال يدرك الناس غالبا أهمية العناية بكالهم حتى تبدأ األعراض." 

وأضافت: "هدفنا هو تزويد الناس بالمعلومات التي ستساعدهم 
في الحفاظ على كلى سليمة حتى يتمكنوا من عيش حياة منتجة ".

زيارة الدكتور سونغ-
جيو لي الى مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي 

قام الدكتور سونج جيو لي، المدير العام 
ألكبر مستشفى في كوريا الجنوبية، في مركز 
آسان الطبي، بزيارة لمركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي لمناقشة إمكانيات التعاون، وتجول في 
مراكز اإلمتياز مع موظفي مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي.

مرض الكلى المزمن 
- اضطراب المعادن 

والعظام

ُعقدت ندوة أمراض الكلي المزمنة - اضطراب المعدة والعظام في مركز بالزا في مدينة الخبر، وهي عبارة عن تعاون 
ألول مرة مع مؤسسة إيثار. مثل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ثالثة متحدثين هم: الدكتور أحمد خنيزي، والدكتور 

عبد الرزاق أمير، والدكتور باسم فوطا. 
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كشتة 

في يناير، شارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  
في مهرجان كشتة بالشرقية حيث أتيحت الفرصة 

للزائرين للتبرع بالدم في الوحدة المتنقلة للتبرع 
بالدم، والتعرف على اإلنعاش القلبي الرئوي الى 

جانب أنشطة التوعية الصحية األخرى.

دورة تغذية مستمرة

يمكن للمرء أن يقول بأن الناس يأتون أساسا لتغذية الجسم. وقد 
يقول آخرون بأنهم يأتون بشكل أساسي لتغذية الروح من خالل 

المحادثة واالسترخاء ولحظة من الراحة من اعبائهم اليومية. إنها 
الكافتيريا بمثابة قلب المستشفى.  

تبدأ الرحلة في الصباح الباكر حيث يتطلع الناس لبدء يومهم بالقهوة 
الساخنة، والمعجنات الطازجة أو وجبة إفطار كاملة ، وتنتهي عند 
إغالق الكافتيريا في المساء. ومع ذلك، فإن المطبخ الذي يقدم 

الوجبات ال يغلق أبوابه أبًدا ألنه يعد طعاًما للمرضى طيلة المساء 
ويكمل في اليوم التالي دورة التغذية التي ال تنتهي أبًدا.

صحة التقاعد ودور 
التغذية

في مساعدة لموظفيها على إعداد أنفسهم للتقاعد، وجهت 
أرامكو السعودية الدعوة إلى أخصائي التغذية األول ؛ الدكتور 

باسم فوطا لتقديم نصائح صحية واإلجابة على األسئلة 
المتعلقة بالصحة لما يقرب من 2٥٠ من موظفي أرامكو 

السعودية الذين سيتقاعدون في عام 2٠1٨. تضمن العرض 
مواضيع مثل التغذية الصحيحة وتأثيرها على الجسم، بما 
في ذلك الدماغ والقلب والكليتين والعظام، والعالمات 

واألعراض التي يجب مراقبتها للبقاء بصحة جيدة.
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 منع العدوى المنتقلة 
عبر خط نقل الدم 
)CLABSI( المركزي

انخفض معدل العدوى المنتقلة عبر خط نقل الدم 
المركزي )CLABSI(  من ٣.6 ٪ إلى 1.1 ٪ منذ عام 

2٠16.  مضت وحدة العناية المركزة الجراحية اآلن 
دون أي عدوى CLABSI ألكثر من عام.

مؤتمر طب األسنان

شارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بنجاح 
في "المؤتمر السعودي الدولي لطب األسنان" 

المنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض ، حيث قام بتوظيف أخصائيين 

موهوبين في طب األسنان ليكونوا جزًءا من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، كما تم اللقاء 

مع شخصيات بارزة في مجال طب األسنان، مثل 
الدكتور أحمد القحطاني، عميد كلية طب األسنان 

بجامعة الملك سعود.

دائرة خدمات الحفر 
والصيانة

 بروتوكول جديد للتصوير 
المقطعي للقلب – 
أفضل للمرضى 

نسقت إدارة خدمات الحفر والصيانة في أرامكو 
السعودية ، بالتعاون مع مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي  ، حملتين للتبرع بالدم في 19 و 26 
ديسمبر ، حيث تبرع أكثر من 1٠٠ موظف بالدم. 
http://bit.ly/2sRRzgT للتبرع بالدم قم بزيارة

يتلقى المرضى انخفاًضا بنسبة ٨٠٪ من التعرض 
لإلشعاع أثناء فحوص القلب، بسبب البروتوكول 

الجديد للتصوير المقطعي للقلب.
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ال أتذكر آخر مرة تمسكت فيها بقراراتي 
للسنة الجديدة. في كل عام ، أحدد 

أهداًفا غير قابلة للتحقيق مما يدفعني 
إلى التخلي عنها جميًعا حال فشل 

أحدها فقط.
هذا العام، دعونا نجّرب شيًئا جديًدا. 

دعونا نضع أهدافا واقعية يمكن 
تحقيقها ويمكن أن تفيدنا وتفيد من 

حولنا. أهداف يمكن أن تثري حياتنا 
لتحّمل التحديات ولنكون بأفضل حال. 

دعونا نجعل عام  2٠1٨ عام الصحة 
واالزدهار والتقدير واإلنجاز. كن أفضل 
صورة من نفسك واتبع هذه النصائح 

لوضع أساس لسنة سعيدة مفعمة 
بالصحة. 

الموازنة هي األساس:	 
الموازنة بين العمل والحياة ... هل 
هي موجود بالفعل؟ فقط بقدر ما 
يمكنك. إن وجود حاجز واضح بين 

بقلم: ليال الخطيب
 

وظيفتك وحياتك الشخصية هو 
مفتاح الحياة السعيدة والصحية 
، وهذا يمكن أن يجعلك موظفًا 
أكثر إنتاجية في العمل وشخًصا 
يلتف الناس حوله خارج العمل.
أثناء وجودك خارج العمل ، ما 

لم يكن لديك حاالت طوارئ 
متعلقة بالعمل ، يجب أن يكون 
تركيزك على حياتك واألشخاص 

الموجودين حولك . اترك مكتبك 
في ساعة معقولة وامنح نفسك 

الوقت للراحة بعد يوم طويل 
من العناء واجتمع مع عائلتك 

وأصدقائك.

التقليل من وقت 	 
اإللتصاق بالشاشة:

دعونا نواجه الحقيقة ، إذا لم تكن 
ملتصقا بشاشة الكمبيوتر ، قد 

تذهب إلى شاشة التلفاز وإذا 

لم تكن كذلك ربما إلى شاشة 
هاتفك الجوال. لقد سيطر علينا 

العالم الرقمي، ولكن يمكنك 
التحكم في ذلك. إن التحديق في 
الشاشة لساعات طويلة قد يكون 
له آثار سلبية على عينيك، وعلى 
وضعك، وعلى صحتك الجسدية 

والنفسية. احرص على تقليل 
وقت مشاهدة الشاشة إلى 

أقل من ساعتين يومًيا ويشمل 
ذلك شاشات التلفزيون وأجهزة 
الجوال. حاول قراءة كتاب مثير 

لالهتمام أو العمل على حل لغز. 
المفتاح هنا هو "فصل االتصال"

ميل للشكر: 	 
إن تأجيل همومك ليوم آخر، 

وإظهار تقدير لما حولك يبقيك 
راسخا وتعيش حاضرك. العيش 

في هذه اللحظة يساعد على 
تركيز أكثر وتوتر أقل، مما يعطي 
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المجال الزدهار إبداعك وإنتاجيتك . 
أينما كنت ، أغمض عينيك لبضع 

دقائق ، تنفس بعمق ، احسب 
النعم التي من الله عليك بها ، 

ستكون مستعًدا لمواجهة يومك 
ومعالجة ما يعترض سبيلك. 

إحصل على قسط كاف من 	 
النوم: 

ساعات كافية من النوم تسترجع 
عافيتك ، وتساعدك على إعمال 

عقلك بشكل أفضل ، مما يحسن 
من إنتاجيتك ، كما يمكن أن 

يساعدك حتى على إدارة وزنك 
وهذا يقلل بدوره من خطر اإلصابة 
باألمراض المزمنة. كشخص بالغ 

تحتاج إلى ما ال يقل عن 7-9 ساعات 
من النوم للحصول على جميع 

الفوائد التي يمكن أن يوفرها لك 
النوم . 

إرفع مقدار األلياف  في 	 
طعامك: 

عندما أقول األلياف قد يتبادر 
الى ذهنك تناول الحبوب عالية 

األلياف كالنخالة؟ ربما تكون على 
صواب ولكن هناك أكثر! يمكنك 
العثور على األلياف في الفواكه 

والخضروات والمكسرات والحبوب 
الكاملة والفاصوليا. هل تعلم أيًضا 
أن الفشار هو مصدر جيد لأللياف؟ 

)ولكن قلل من الملح والزبدة(. 
تساعد األلياف في عملية الهضم ، 
ويمكن أن تساعد في خفض نسبة 

الكوليسترول ، وتنظم مستويات 
السكر في الدم . 

 قضاء بعض الوقت مع 	 
نفسك:

إن قضاء بعض الوقت مع نفسك 
أحيانا يمكن أن يساعدك على 

إعادة شحن وتجديد نفسك . يمكن 
لصخب  الحياة اليومية أن يستنزفك 

ويجعلك تهمل شخًصا مهًما 
للغاية، هو نفسك! اخرج للمشي 

أو التسوق ، وقضاء بعض الوقت 
الهادئ بمفردك لمواءمة أفكارك 
وأهدافك أو إلعادة شحن نفسك 
. ال يمكنك أن تعطي عندما تكون 

فارًغا. ردد شعار "عالج نفسك 
بنفسك". 

تحّرك:	 
الجلوس لساعات طويلة ال يخدم 

جسمك بشكل جيد، سواء كان في 
مكتبك، أو على األريكة في المنزل. 
حركة أكثر تقاوم األمراض المزمنة 

مثل أمراض القلب والسكري، 
في حين تسهم أيًضا في صحتك 

العقلية ألنها تقلل من اإلجهاد 
وتساعد على درء االكتئاب. حاول أن 

تتحرك لمدة ٣٠ دقيقة على األقل 
في اليوم وداوم على الحركة!

تخلص من الروتين:	 
هل سمعت عبارة "كم هو قصير 

العمر"؟ بالرغم من أن بعض 
اإلجراءات الروتينية ضرورية للحياة 

اليومية، إال أن هذا ال يعني أنك ال 
تتحمل مسؤولية اختيار طريقة قضاء 
أيامك. أدخل شيًئا جديًدا الى حياتك 
لتغذية روحك، اشترك في االبرنامج 
الشيق الذي كان من المفترض أن 

تأخذه، واقرأ الكتاب الذي قمت 
بحفظه، واذهب في تلك الرحلة 

التي كنت تخطط لها، وكن جزًءا من 
مبادرة خيرية في مجتمعك للعطاء. 

استمر في تحدي نفسك لتعيش 
حياة سوف تفخر بها.

وقف الحمية الغذائية:	 
اتباع نظام غذائي ينطوي على الحد 
مما تأكله لفترة قصيرة من الوقت 

حتى تحقق هدفك في خفض الوزن 
أو خفض مستويات الكولسترول، 

وبعد ذلك يعود الكثير منا إلى عادته 
القديمة. بداًل من ذلك، اتجه إلى 

التغيير لنمط حياة صحي. إن تناول 
الفواكه والخضروات هو المعيار. 

استبدل خبز الحبوب الكاملة محل 
الخبز األبيض بشكل منتظم. تناول 

الخضر بشكل مستمر، ابتعد عن 
األغذية المجهزة مسبقًا، وتجنب 

األطعمة الغنية بالدهون والسكر، 
وبعد ذلك لن تكون مضطرًا إلى 

اتباع حمية غذائية مرة أخرى. 

 انضمت ليال الخطيب إلى قسم 
التسويق واالتصاالت في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي  في 
مايو 2٠1٣، وهي محررة صفحة 
الرفاهية الصحية الشهرية التي 

تنشر في مجلة Arabian Sun في 
أرامكو السعودية ونظيرتها العربية
The Weekly Caravan. تعمل 

ليال حالًيا على إدارة محتوى قنوات 
وسائل اإلعالم االجتماعية للشركة. 

حصلت ليال في عام 2٠٠7 على 
درجة البكالوريوس في العلوم 

في التغذية البشرية، والطعام، 
والتمارين مع تركيز على علم التغذية 

من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، 
بالكسبرج، فيرجينيا. وفي عام 

2٠1٠ حصلت على درجة الماجستير 
في العلوم في التغذية من جامعة 
بوسطن، وفي عام 2٠1٤، أكملت 

ليال برنامج العالقات العامة 
واالتصاالت المتقدمة من جامعة 

ميتشيغان الحكومية. 

ليال الخطيب
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
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 الكافيين وصحتك

الكافيين هو منشط طبيعي يستخدم إلى حد كبير في جميع أنحاء 
العالم لمساعدة الناس على اليقظة في الصباح أو البقاء متنبهين 
طوال اليوم. الكافيين له فوائد صحية وأضرار لذلك من األفضل 

االعتدال في تناوله. 
الكافيين موجود بشكل طبيعي في القهوة، وحبوب الكاكاو 

وأوراق الشاي، وبعض البذور والمكسرات. باإلضافة إلى ذلك، 
يضاف الكافيين إلى بعض المشروبات الغازية والشوكوالتة كما 

يدخل في صناعة بعض األدوية، وخاصة أدوية البرد واالنفلونزا 
ومسكنات األلم. 

الكافيين يحفز الدماغ ويعمل في الجهاز العصبي المركزي حيث 
يقلل من تأثير المرسالت العصبية التي تعمل على كسل الدماغ 

وتحفز التعب. كما أنه يزيد من نشاط الدماغ ويعزز اليقظة 
والتركيز، ولكن هذه اآلثار تتضاءل مع مرور الوقت.

 عند تناول الكافيين يدخل مجرى الدم في 2٠ دقيقة ويصل إلى 
أقصى قدر من التأثير خالل ساعة واحدة.

القهوة العربية تحتوي على مقدار قليل من الكافيين ألن حبوب 
البن ليست هي المكون الرئيسي، بينما القهوة التركية تحتوي 

على كافيين أكثر. 

محتوى الكافيين في المشروبات الشائعة
1 كوب من القهوة المخمرة يحتوي على 11٥ ملليغرام	 
1 كوب من القهوة سريعة التحضير يحتوي على 6٥ ملليغرام	 
2 اونصة )٤/1 كوب( اسبرسو يحتوي على 1٠٠ ملليغرام	 
كوب واحد من الشاي األخضر )2٠ ملليغرام(	 
1 كوب من الشاي المخمر يحتوي على ٤٠ ملليغرام	 
كوب واحد من الشاي سريع التحضيريحتوي على ٣٠ ملليغرام	 
1 علبة من الشاي المثلج )12 أونصة / ٣6٠ ملليلتر( تحتوي 	 

على 7٠ ملليغرام
كوب واحد من الكاكاو يحتوي على ٥ ملليغرام	 
1 كوب من حليب الشوكوالته يحتوي على ٥ ملليغرام	 
1 علبة من الكوال )٤٠ ملليغرام(	 
1 علبة من ريد بول )٨٠ ملليغرام(	 
1 أوقية )٣٠ غراما( من الشوكوالته الداكنة تحتوي على 2٠ 	 

ملليغرام
1 كوب قهوة ديكافي )٣ ملليغرام(	 

بقلم: غادة حبيب
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الفوائد الصحية لالستهالك 
المعتدل من الكافيين

الكافيين مضاد لألكسدة يقوم بما 
يلي:
يقلل من خطر ظهور بعض أنواع 	 

السرطان
يؤخر عملية الشيخوخة	 
يقلل من خطر بعض األمراض 	 

العقلية مثل االكتئاب، واإلجهاد، 
ومرض الزهايمر، ومرض 

باركنسون وبعض أنواع الخرف
يحسن من وظيفة الدماغ، والمزاج 	 

والذاكرة
يحسن الوعي على المدى القصير 	 

ووقت التفاعل
يقلل بشكل طفيف من خطر 	 

السكري نوع 2، وأمراض القلب ، 
والسكتة الدماغية وأمراض الكبد

يعزز من عملية األيض، واداء 	 
التمارين ، وتقلصات العضالت

األخطار الصحية الستهالك 
كمية زائدة من الكافيين

يحفز أعراض اإلدمان	 
يزيد من الميل للقلق، واالكتئاب، 	 

وأعراض انقطاع الطمث، واألرق، 
وصعوبة في النوم، والصداع 

وعدم انتظام ضربات القلب
يزيد من الميل الستهالك 	 

المشروبات المحالة، والمدخنون 
قد يستمروا في التدخين عند تناول 

مشروبات تحتوي على الكافيين 
بسبب وجود صلة بين الكافيين 

والنيكوتين
يؤثر على إنتاج الكوالجين في الجلد 	 

ويزيد من خطر كسور العظام
ال ينصح باستهالك مفرط من 	 

المشروبات التي تحتوي على 
الكافيين خالل فترة الحمل ألنه 

يدخل بسهولة الى المشيمة ويزيد 
من خطر اإلجهاض أو انخفاض 

الوزن عند الوالدة
تنصح النساء المرضعات بتقليل 	 

تناول الكافيين حيث ينتقل إلى 
أطفالهن عن طريق حليب الثدي

المشروبات الغازية والشاي 	 
هي المصادر الرئيسية للكافيين 

لألطفال حيث تحل هذه 
المشروبات محل الحليب الغني 

بالكالسيوم وفيتامين د . لذا 
ينصح األطفال بتناول المشروبات 

الصحية مثل الحليب أو اللبن 
للنمو السليم والتنمية للدماغ 

والجسم و العظام.
يقلل الكافيين من امتصاص 	 

الحديد في األمعاء. لذا من 
المستحسن تجنب تناول الكافيين 

عند تناول وجبات غذائية غنية 
بالحديد او مع الوجبات الرئيسية.

قد يتفاعل الكافيين مع العديد 	 
من األدوية وبعض أنواع مرخيات 

العضالت ومضادات االكتئاب.
اإلفراط في تناول الكافيين، أكثر 	 

من ٤ أكواب في اليوم، ضاربصحة 
بالقلب وقد يرفع ضغط الدم 

ويزيد من خطر النقرس، واألرق، 
واضطرابات المعدة، والقرحة 

والصداع.
يحفز الكافيين الجفاف ألنه مدر 	 

للبول وينزح السوائل من الجسم. 
ينصح كبار السن بعدم شرب 	 

الكافيين في المساء ألنه قد يؤثر 
على النوم ويسبب لهم ذهاب 

متكرر إلى الحمام. 
يوصى بعدم إضافة الكثير من 	 

السكر إلى القهوة والشاي وعدم 
تبييضها بالكريمات. إضافة الحليب 

قليل الدسم أو غير الدسم إلى 
القهوة والشاي هو خيار أفضل 

صحيا من إضافة الكريمات.

الكمية الموصى بها من 
الكافيين

توصي جمعیات صحیة دولیة کثیرة 	 
باستھالك کافیین بما یساوي 2 - 

٤ أکواب من البن في الیوم أي ٤٠٠ 
ملغم ومن المستحسن توزيع هذا 

المقدار إلى عدة حصص.

نصائح لتعديل تناول الكافيين
قلل من تناول الكافيين تدريجيا 	 

لتجنب أعراض االنسحاب مثل 
الصداع. استبدل المشروبات التي 
تحتوي على الكافيين بالمشروبات 

منزوعة الكافيين.
تقليل الوقت لتخمير الشاي، وهذا 	 

يقلل من محتوى الكافيين. ينصح 
بدقيقة واحدة أو أقل للتخمير.

اإلكثار من شرب السوائل التي ال 	 
تحتوي على الكافيين مثل الماء، 

والشاي العشبي، وعصائر الفاكهة 
غير المحالة، والحليب قليل الدسم 

أو اللبن.
الحد من استهالك المشروبات 	 

الغازية.
استشر طبيبك عندما توصف لك 	 

أدوية تحتوي على الكافيين مثل 
عالجات اإلنفلونزا، أو الزكام او 

األلم.
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 جراحة تصغير المعدة 
جراحة تغير الحياة مع التزام مدى الحياة 

تصغير المعدة ٨٠٪ بشكل اختياري ليس قرارا يجب ان يتخذه 
أي شخص بدون التفكير جديًا به.. في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي أعضاء فريق مركز األيض الشامل والسمنة ال يقومون 

بذلك. نتيجة لذلك، المطلوب من اي مريض يفكر بالجراحة لعالج 
البدانة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يجب عليه إكمال 

برنامج تعليمي بشان تعديل نمط الحياة مدته من ٤-6 شهور . 
"في هذا البرنامج، يتم تقييم المريض من قبل طبيب نفسي 

سريري، وتعيين منسق لحالة السمنة أو التغذية ويحضر بانتظام 
الى العيادة متعددة التخصصات قبل االجتماع مع الجراح لعالج 

البدانة للتخطيط للجراحة" تقول منال طالل، منسقة جراحة 
تصغير المعدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

بعد الجراحة تكون لدى المريض سلسلة من المواعيد لمدة سنة 
واحدة. 

يقول الدكتور ظافر راسم، جراح تصغير المعدة: "نحن هنا 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، نقدم برنامجا داعما 

وقويا لعالج البدانة. "نحن نضمن أن مرضانا يفهمون 
المزايا وكذلك المخاطر المرتبطة بهذا اإلجراء الراديكالي 

المعروف. مطلوب التزام مدى الحياة حتى يكون لدى 
المعالج أكبر فرصة لتحقيق نتائج إيجابية على المدى 

الطويل." تشير األدلة إلى أن الحفاظ على وزن منخفض 
على المدى الطويل هو أكثر احتماال بعد ان يكمل 

المريض برنامج منظم مثل برنامج مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي. 

١٢٤ ٣٥

٨٧٦ ٩ ١٠

اجراءات جراحة تصغير المعدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مقابلة مع طبيب 
الرعاية األولية

حضور عيادة فريق عالج 
البدانة متعدد 

التخصصات

مقابلة طبيب نفسي 
سريري

مقابلة الجراح ووضع 
الجدول الزمني

يلي الجراحة تنويم ليوم 
واحد في المستشفى

متابعة المواعيد لمدة 
سنة واحدة

حضور جلسة معلومات 
عن جراحة تصغير المعدة

مقابلة مع جراح وفريق 
جراحة تصغير المعدة

 مقابلة مدير حالة السمنة 
أو اخصائي تغذية

 بدء برنامج مدته  ٤-٦ 
شهور حول إدارة الوزن 

وتعديل نمط الحياة 

٤-٦
i
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Emergency Room Specialty Clinics

New Psychiatric Facility

غرف مفردة للمرضى

 أضاف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ٨٦ غرفة مفردة في مركز جونز
  هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران في ٢٠١٧

 منذ ٢٠١٧، حوالي ٨٠٪ من غرف المرضى البالغين قد أصبحت غرف مفردة 

الطابق الثاني
الطابق الثالث

الطابق الرابع
الطابق الخامس

١٢٢ ١٨٨
٢٨+

٣+ ٦+
مبنى الطب  +٢٩

 و الصحة 
النفسية

٢٠+

٪٨٠ 

غرف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الخاصة تعزز بيئة الشفاء

التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بصحة المريض واضح من 
خالل موظفينا وشركتنا. أحد األمثلة على ذلك هو العدد المتزايد 

لغرف اإلقامة الفردية في مستشفياتنا. في اآلونة األخيرة، 
افتتحت وحدة تقويم العظام للمرضى الداخليين ست غرف جديدة 

مفردة ، مما يجعل اإلجمالي 1٠ في الوحدة. في الوقت الحالي  
تمثل الغرف الفردية حوالي ٨٠٪ من غرف المرضى الداخليين 
البالغين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ويتم التخطيط 

للمزيد منها. 

تم تصميم الغرف لتوفير بيئة عالج تساعد المرضى على التماثل 
السريع للشفاء. استنادًا إلى تعليقات من والدة المريض سمير 
القريميط، الغرف تعطي األثر المنشود. قالت ميسون يوسف 
السلمان: "أنا مرافقة ابني، لذلك أنا هنا طوال الوقت". "أحب 
حقيقة أنني أستطيع االسترخاء، كما أحب غرفة النوم المفردة 

حتى يحصل ابني على الراحة الوفيرة ليتمكن من التعافي بشكل 
أسرع".



صفحة 12

                                                                                                       أربع طرق لحماية سمعك

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 
جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها وطبعها هنا بناءًا على موافقة 

المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة أو إعادة نشرها من دون 
أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة هدفها زيادة وعّي 

القارئ وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.

قد يكون الصوت المرتفع ضاًرا جًدا لسمعك، سواء كان انفجاًرا 
قوًيا أو سنوات من التعرض الطويل. يتم قياس األصوات 

بالديسيبل ، وتلك التي تزيد عن ٨٥ ديسيبل يمكن أن تؤذي أذنيك 
بشكل دائم.

حوالي 1٥ في المائة من البالغين الذين يبلغون من العمر 1٨ عامًا 
أو أكثر يتحدثون عن بعض المشاكل، ويزداد الخطر مع تقدمنا   

في العمر. ما يصل إلى ٣9 في المئة من البالغين في الستينات 
لديهم مشاكل في السمع. والخبر السار هو أن اتخاذ إجراء اآلن قد 

يحميك من فقدان السمع في وقت الحق من الحياة.

فكر في اتخاذ الخطوات التالية:

1. فحص السمع 
معظم البالغين لم يخضعوا أبدًا الختبار السمع، لكن من 

المجزي كسر هذا االتجاه. في فحصك البدني السنوي القادم، 
اطلب فحص السمع كجزء من الفحص الروتيني. يعطي فحص 
السمع لطبيب السمع، خًطا أساسًيا يمكن مقارنته مع النتائج 

المستقبلية لمراقبة تقدم فقدان السمع.

أربع طرق لحماية سمعك
2. ارتداء معدات سمع واقية

عندما تكون في بيئة صاخبة، قم بارتداء وسائل السمع الواقية 
مثل سدادات األذن أو سماعات األذن الواقية. من المحتمل 

أن تجد سدادة أذن في الصيدليات المحلية أو متجر مستلزمات 
الموسيقى، ولكن يمكنك أيًضا أن تطلب من اختصاصي السمع 

المزيد من المعلومات. بالنسبة لألشخاص الذين يتعرضون 
للضوضاء بشكل منتظم، قد يوصي اختصاصي السمع بسدادات 

لألذن. فكر في "حماية األذن" قبل أن تتعرض ألي بيئة مزعجة، 
مثل أماكن العمل الصاخبة أو المطارات أو محطات القطارات أو 

الحافالت.

3. مراقبة صوت أجهزتك 
أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام األجهزة المحمولة، حافظ 

على مستوى الصوت في مستوى مريح. يجب أن يكون الصوت 
مرتفعا بما يكفي بحيث ال تحتاج إلى جهد لسماعه، ولكن ليس 

مرتفعا بحيث تسمعه عند مغادرة الغرفة .

4. احصل على حامل مناسب لسماعات األذن الخاصة بك
إذا كنت تستمع غالًبا إلى الموسيقى بواسطة سماعات األذن من 

جهاز جوال أو جهاز فيديو محمول، فمن األفضل إعداد قوالب 
خاصة للسماعة. هناك قوالب غير مكلفة نسبيا وتتوافق مع 
الشكل الخاص بقناة األذن وتعلق على أسالك سماعة األذن. 
سوف تجد الصوت مناسبًا جدًا حيث أن قوالب األذن الخاصة 

تمنع الضوضاء الخارجية، مما يسمح لك باالستماع بجودة 
أفضل.

تتوفر مجموعة متنوعة من قوالب األذن المخصصة لالستخدام 
مع سماعات األذن، في حين تم تصميم البعض اآلخر 

للموسيقيين واألشخاص الذين يتعرضون للضوضاء. يمكن 
لطبيب السمع أن يساعدك في اختيار أفضل نوع يناسبك.
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ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 
جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها وطبعها هنا بناءًا على موافقة 

المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة أو إعادة نشرها من دون 
أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة هدفها زيادة وعّي 

القارئ وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.

فقدان السمع أمر محبط لمن يعانون منه ولمحبيهم. لكن بحًثا 
من جونز هوبكنز يكشف أنه مرتبط أيًضا بمشكالت المشي 

والسقوط وحتى الخرف.
في دراسة شملت 6٣9 بالًغا لمدة 12 عاًما تقريًبا، وجد خبير جونز 

هوبكن ، الدكتور فرانك لين،  وزمالؤه أن ضعف السمع الخفيف 
يضاعف من خطر الخرف. خطر فقدان السمع المتوسط ثالثة 

أضعاف، واألشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في السمع 
أكثر عرضة لإلصابة بالخرف خمس مرات.

الروابط بين السمع والصحة
يقول لين: "ُيظهر لنا تصوير الدماغ أن ضعف السمع قد يساهم 

في معدل ضمور أسرع في الدماغ".
"فقدان السمع يساهم أيضا في العزلة االجتماعية. قد ال ترغب 

في أن تكون مع الناس بنفس القدر، وعندما تكون كذلك، ال يجوز 
لك الدخول في محادثة بنفس القدر. هذه العوامل قد تسهم في 

الخرف".
أثناء المشي ، تلتقط أذنيك إشارات دقيقة تساعد في التوازن. 
يضعف فقدان السمع هذه اإلشارات المهمة ، كما أنه يجعل 

عمل دماغك أكثر صعوبة لمعالجة الصوت . "هذا التداخل 
الالواعي قد يتداخل مع بعض العمليات العقلية الالزمة للسير 

بأمان"، يضيف لين.
 إشاعات عن وسائل السمع تجعلك تحجم عنها 

إذا كنت تعتقد أن حاسة السمع لديك قد ضعفت ، فيجدر بك 
تحديد موعد مع اختصاصي السمع لفحص سمعك . يقول لين: 

"ال يوجد جانب سلبي الستخدام وسائل السمع". "انها تساعد 
معظم الناس الذين يحاولون تجربتها ، وهؤالء األشخاص ، 

يمكنهم صنع الفارق - مما يسمح للناس من إعادة االرتباط مع 
األصدقاء والعائلة والعودة للمشاركة." 

 المخاطر الخفية لفقدان السمع
إذا كنت تعاني من ضعف السمع، فال تدع اإلأشاعات التالية 

تمنعك من الحصول على المساعدة:
"سمعي ليس بهذا السوء"

 مستخدمو الوسائل المعينة على السمع، ينتظرون في المتوسط    
1٠ سنوات قبل طلب مساعدة لفقدان السمع. ولكن خالل ذلك 
الوقت، يصبح التواصل مع األحباء أكثر صعوبة ، وزيادة مخاطر 

العزلة والصحة. يقول لين: "لقد أكدت النتائج التي توصلنا 
إليها مدى أهمية السبق في معالجة أي ضعف سمع مع مرور 

الوقت".
"إن استخدام السماعات يعني أنني متقدم في العمر، وأنا لست 

مستعًدا لذلك." 
من الطبيعي أن تشعر بالقلق من أن فقدان السمع يعني أنك 

تشيخ - وترغب في إخفاء ذلك. الكثير من األشخاص الذين يعانون 
من ضعف السمع يجلسون في صمت بداًل من المشاركة في 

المحادثات واألنشطة ألنهم يخشون من أن مشاكل السمع 
ستجعلهم يبدون عاجزين أو أقل كفاءة. 

حقيقة: التواصل مع اآلخرين يمكن أن يساعد عقلك على البقاء 
أصغر سنا ويبقيك على تواصل مع الحياة.

"ال أحب الطريقة التي تظهر بها السماعات"
لننس األيام القديمة من السماعات الكبيرة الصافرة . تعد 

مساعدات السمع وزرع القوقعة الصناعية اليوم أصغر )وأقل 
ظهورًا( أكثر من أي وقت مضى. حتى المشاهير )مثل الرئيس 

األمريكي السابق بيل كلينتون( يضعها بفخر.
"سمعت أن أجهزة السمع يصعب استخدامها" 

هناك فترة من الوقت للتكيف - نظامك السمعي المركزي 
ودماغك يتكيفان مع استخدام السماعات. هذا هو السبب في أن 

معظم األطباء ومراكز السمع تضع فترة تجريبية، لذلك يمكنك 
التأكد من أن النوع المختار- سواء كان نموذًجا مصغًرا خلف األذن 

أو يتفق مع أذنك – هو الخيار الصحيح لك . 

بقلم:  كريستين بينهيرو 
كبيرة اختصاصي االتصال 

جونز هوبكنز ميدسن إنترناشيونال 
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فقدان السمع: أجوبة الخبراء : د. أندريا 
مارلو والدكتور كيم وبستر

أجاب خبراء جونز هوبكنز للسمع؛ الدكتور أندريا مارلو والدكتور كيم 
ويبستر على أسئلة تتعلق بالعديد من األسباب المختلفة وخيارات 

العالج لمرضى فقدان السمع. 

سؤال: ما الذي يسبب طنين األذنين؟
جواب: هناك العديد من األسباب لطنين األذن، والمعروف أيًضا 
باسم الصفير، أو الرنين في األذن أو النقيق في أذنيك. يمكن أن 

يؤدي تاريخ فقدان السمع، وبعض األدوية ، واإلجهاد ، وأنواع من 
الطعام إلى تفاقم الطنين. هناك العديد من المحفزات الغذائية 

التي يمكن أن تفاقم الطنين، وكل شخص مختلف عن اآلخر . تم 
اإلبالغ عن الملح والشوكوالته والكافيين والطماطم وبعض أنواع 

الجبن بأن لها عالقة بذلك.

سؤال: كيف يتم عالج الطنين؟
جواب: ال يوجد عالج لطنين األذن، ولكن إذا كان ضعف السمع 
مقترنا بذلك، فإن وسيلة مساعدة على السمع أو زراعة قوقعة 

يمكن أن تغّطي الطنين خالل النهار. تغيير أنواع الطعام ومثيرات 
التوتر وتغيير األدوية يمكن أن يخفف من بعض الطنين أو يقلل 

منه. 

سؤال : ما هو الفرق بين معينات السمع وزرع القوقعة؟
جواب: تساعد السماعات في جعل األصوات أعلى. يمكن لغرس 

القوقعة الصناعية أن يجعل الكالم أكثر وضوًحا للمرضى الذين 
يعانون من ضعف السمع. إذا كان وضوح الكالم مشكلة، 

فسيكون غرس القوقعة الصناعية هو الخيار األفضل في معظم 
الحاالت.

العديد من األسباب واألعراض المبكرة
كل شيء بدءًا من الجينات والتعرض للضوضاء إلى األدوية 

وإصابات الرأس واإللتهابات يمكن أن تلعب دورا في 
فقدان السمع، وكثيرًا ما تكون مشكلة اكتشاف األصوات 

الناعمة أو العالية النبرة أول إشارة إلى أن األهداب 
السمعية - وهي خاليا شعرية رقيقة تحول الموجات 

الصوتية إلى إشارات كهربائية داخل األذن - قد تضررت. 
تتضمن األصوات الناعمة محادثات هاتفية أو ضوضاء 
خلفية. قد تشتمل األصوات العالية النبرة على أصوات 

األطفال. الرنين في األذنين ، يسمى الطنين، وهو إشارة 
مبكرة أخرى لفقدان السمع المحتمل.

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 
جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها وطبعها هنا بناءًا على موافقة 

المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة أو إعادة نشرها من دون 
أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة هدفها زيادة وعّي 

القارئ وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.
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وصفة طبية للقدمين، أقدام سليمة

نحن نقف على أقدامنا كثيًرا كل يوم. إن الذين يعانون من ألم في 
القدمين يدركون ذلك أكثر من غيرهم. ولذا عندما يحيلك طبيبك إلى 

خدمات تقويم األطراف االصطناعية واألجهزة االصطناعية لتقييم 
تقويم القدم، فإنك ال تريد االنتظار لفترة طويلة. اآلن في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، أنت ال تنتظر طوياًل.
يقول جيسون تامالونيس، أخصائي أول تقويم عظام "في السابق 
كنا نأخذ شكل قدم المريض ثم نرسله إلى المملكة المتحدة إلجراء 

عملية تقويم اإلعوجاج وكان ذلك يعني االنتظار لمدة شهرين 
. اآلن أصبح لدينا نظام CAD / CAM من Amfit هنا في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث يتم تزويد المريض بتقويم القدم 
المخصص له في اليوم التالي."

نظام امفيت يلتقط صورة لقدم المريض، ثم يستخدم اخصائي 
التقويم البرنامج لتكييف تقويم العظام مع االحتياجات المحددة لهذا 
المريض. وبالتالي زيادة راحة القدم وتقليل وقت االنتظار بشكل كبير.
يقول باتريك وتكي: "لقد استخدمت تقويم اإلعوجاج لعدة سنوات . 

لم يكن من المناسب القيام برحلتين؛ واحدة للحصول على التجهيزات 
واألخرى الستالمها . خدمة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هنا 

رائعة. ليس فقط من حيث الراحة ، ولكن اختصاصي تقويم العظام 
مساعد جًدا ويعرف جيدا ما يفعله ". 

" المرضى الذين وصف لهم تقويم 
أعضاء مسرورون لمعرفة أنهم لم يعودوا 

مضطرين إلى االنتظار ألسابيع وربما 
أشهر حتى يستلموا تقويمهم، ويسعدهم 
أكثر أن تخفيف األلم يكون بشكل أسرع "

سامر بندقجي 
خبير عالج أقدام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

قسم الجراحة

إذا كنت تواجه ألم في القدم، تحدث مع طبيبك الخاص. إذا وصف 
لك تقويم عظام، سيتم تحويلك إلى خدمات تقويم العظام 

واألطراف الصناعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلعادة 
التأهيل لتحديد ما إذا كان تقويم عظام القدم يناسب حالتك. 

 فؤاد الزيدان، اخصائي تقويم األطراف االصطناعية واألجهزة االصطناعية،يخصص تقنية تقويم عظام القدم المناسب حالتك. 



صفحة 16

يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين ومن 
يعولونهم للتسجيل في مراكز اإلحساء أو الظهران الصحية. 

تقدم مرافقنا الصحية أحدث ما توصل إليه تصميم الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمعدات، إلى جانب 
تقديم خدمات شاملة مركزها المريض

تشمل المزايا اإلضافية لتلقي الرعاية الصحية من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - األحساء ما يلي:

غرف مرضى هي األفضل من نوعها 	 
الوصول السريع إلى خدمات الرعاية األولية؛ ٤2 غرفة فحص / استشارة 	 

طبيب، مجهزة تجهيزا كاماًل
الوصول إلى عيادات تخصصية مختارة في مركز األحساء الصحي، على 	 

النحو الذي يختاره طبيب الرعاية األولية 
يشمل التوسع 1٨ خدمة تخصصية تضم أمراض القلب واألعصاب 	 

واألمراض الجلدية وطب الشيخوخة وأمراض الجهاز الهضمي والتنظير 
الداخلي واألنف واألذن والحنجرة والتخدير وجراحة العظام والجراحة العامة 

وطب العيون والطب المهني.
مركز إعادة التأهيل الشامل يشمل العالج الطبيعي، والعالج المهني 	 

والعالج اللغوي 
جلبت خدمة األشعة الشاملة المعدات األكثر تقدما في المنطقة والقادرة 	 

على التشخيص القاطع والتدخل االشعاعي للكشف المبكر عن األورام.
خدمات مختبر في الموقع	 
ساعات عمل مرنة للعيادات الخارجیة 	 
خدمات طوارئ كاملة التجهيز تعمل على مدار الساعة وتقدم الرعاية 	 

العاجلة.
مواقف سيارات كافية 	 

لمعرفة المزيد عن خدمات مركز األحساء، قم بزيارة موقع مركز جونز هوبكنز 
http://www.jhah.com/alhasa.aspx أرامكو الطبي

يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين ومن يعولونهم للتسجيل في مراكز اإلحساء أو الظهران الصحية. ..                          



صفحة 17

تتضمن فوائد تلقي الرعاية الصحية في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران ما يلي:

يوفر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ٤٠ خدمة تخصصية تشمل: عمليات 	 
تصغير المعدة وأمراض القلب واألمراض الجلدية والتناسلية األنف واألذن 

والحنجرة والتنظير الداخلي وطب الشيخوخة واألمراض العصبية وأمراض 
النساء والوالدة والطب المهني وطب السرطان وطب العيون وجراحة 

العظام وإعادة التأهيل والجراحة  العامة. 
7٥٪  من أطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي معتمدون من مجالس 	 

طبية غربية
تطبق الخدمات الجراحية تقنية الحد األدنى من التدخل لتقليل زمن النقاهة 	 

حتى تتمكن من العودة إلى نشاطك العادي بشكل أسرع
تتم مراقبة مرضى السكري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اكثر من ٣ 	 

أضعاف من مرضى مقدمي الرعاية الصحية االخرين في المملكة  
تطبق صيدلية الرعاية األولية أنظمة صرف روبوتية متطورة، مما يقلل من 	 

زمن االنتظار ويوفر الوقت للتشاور مع الصيادلة السريريين
يمكن طلب إعادة صرف األدوية عن طريق اإلنترنت أو الهاتف، ويتم 	 

استالمها من نقطة واحدة من 2٣ موقعا موزعة في جميع أنحاء أرامكو 
السعودية

يستخدم قسم األشعة المتقدمة المعدات األكثر تطورا في المنطقة 	 
بمتوسط زمن انتظار من 1-٣ أيام

خدمات مختبر في الموقع	 
ساعات عمل مرنة للعيادات الخارجیة 	 
خدمات طوارئ كاملة التجهيز تعمل على مدار الساعة وتقدم الرعاية 	 

العاجلة
لمعرفة المزيد عن خدمات مركز الظهران، قم بزيارة موقع مركز جونز 	 

http://www.jhah.com/dhahran.aspx هوبكنز ارامكو الطبي
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صفحة 1٨

تغيير ريادي في التطور الطبي                                                                                                       

تغيير ريادي في التطور الطبي
سؤال وجواب مع الدكتورة ليندا لي ، المدير التنفيذي للموظفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  

وعضو مساندة نظام سجل الصحة االلكتروني المتقدم في جونز هوبكنز ميديسن 

أجرت كل من جونز هوبكنز ميديسين وأرامكو السعودية بحًثا 
عالمًيا واسع النطاق للعثور على أفضل مرشح لشغل أعلى 

منصب طبي في مشروعهم المشترك، مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. 

اتفقوا على أن تكون الدكتورة ليندا لي، وهي خبيرة معروفة 
عالميًا في طب الجهاز الهضمي والكبد والطب التكاملي، لديها 

المؤهالت والرؤية لمساعدة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على 
توسيع برامجه السريرية، وفي نفس الوقت زيادة تحسين جودة 

وسالمة خدمات الرعاية الصحية.
اعتبارا من سبتمبر الماضي، تعمل الدكتورة لي كرئيس عام في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. إنها تقود الشؤون اإلكلينيكية، 

وتدعم الطاقم الطبي ، وترّوج لخدمات الرعاية الصحية عالية 
الجودة للمرضى، وتعزز التعليم واألبحاث.

عقدت عناوين األخبار مع الدكتورة لي لقاء لمعرفة المزيد عن 
خلفيتها ورؤيتها لتحويل الرعاية المقدمة في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي وتوسيع تأثيرها على الناس والمجتمعات في 
المملكة العربية السعودية.

ما الذي جعلك تقبلين منصب رئيس عام في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي؟

رأيت في ذلك فرصة العمر بالنسبة لي إلحداث فرق في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي. رأيت نظام الرعاية الصحية الذي كان 
في تطور نشط حيث نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية 

السعودية يتغير بسرعة. لقد وجدت أنه من المثير لإلعجاب جًدا أن 
تكون قادًرا على المساعدة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية 

في البالد من خالل االنضمام إلى منظمة مرموقة مثل مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

كيف تساعدين في دفع هذا التطور إلى األمام؟
بصفتيالمدير التنفيذي للموظفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، أفكر في نفسي على أنني قادرة على قيادة التغيير. كان 

نظام الرعاية الصحية في أرامكو موجوًدا منذ ٨٠ عامًا. العديد 
من األطباء كانوا جزًءا من أرامكو ألجيال، وبعضهم عمل هناك 

لمدة 2٠ أو ٣٠ عاًما. لذا فإن الفكرة القائلة بأن مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي يمكن أن ينتقل من رعاية عدد محدود من المرضى 



صفحة 19
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إلى عالج المرضى في مجتمع أوسع بكثير 
- ربما المنطقة الشرقية بأكملها - هو 

شيء نحتاج إلى تبّنيه. من المثير لالهتمام 
العمل مًعا ومساعدة زمالئي في االطالع 

على الطرق التي يمكنهم من خاللها أن 
يصبحوا قادة في مجال الرعاية الصحية 

للبلد.
كيف أعدك عملك في جامعة جونز هوبكنز 

لقيادة هذا العمل؟
لقد كنت في جونز هوبكنز منذ 26 عاًما. 

تلتزم جونز هوبكنز بمثل هذه العناية 
بالمرضى والجودة والسالمة، وأعتقد أن 

ذلك في دمي. لقد ساعدني ذلك على 
فهم رؤية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
قبل تولي هذا المنصب، عملت لمدة تسع 
سنوات كمدير طبي لشعبة أمراض الجهاز 

الهضمي. في الوقت الذي كنت فيه 
هناك، تطور القسم بسرعة كبيرة في أنواع 

الخدمات والمواقع عبر النظام الصحي. 
لذلك، كان لدي الكثير من الخبرة في 

العمل في كل من الرعاية اإلسعافية وفي 
المجاالت القائمة على اإلجراءات. لقد كان 
ذلك مفيًدا جًدا بالنسبة لي في التأقلم مع 

مختلف جوانب مجتمع الرعاية الصحية.
ما هي األصول التي يضعها كال الشريكين 
على الطاولة في هذا المشروع المشترك؟

من المثير لالهتمام أن كال الشريكين - 
جونز هوبكنز ميديسن في الرعاية الصحية 
والطب األكاديمي، وأرامكو باعتبارها أكبر 

منتج للطاقة في العالم جلبا معا القيم 
التي عززت من تآزرهما. لطالما احتضنت 

شركة أرامكو السالمة كونها تعمل 
في صناعة تهتم بالمخاطر الصناعية. 

جونز هوبكنز ميديسن أيضا تهتم بتقّيم 
السالمة. يتقاسم الشريكان االلتزام بالتميز 

مما انعكس على هذه الشراكة .
ما هي أهدافك قصيرة المدى في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي؟
أود زيادة قدرتنا على توظيف األفضل 

واالحتفاظ بهم. نحتاج أيًضا إلى العمل 
على أدائنا المهني والتقييم، وهو جزء من 
متطلبات اللجنة الدولية المشتركة. أرغب 

في صياغة خطة لتقييم األداء المهني 
المستمر لتعزيز التزامنا بالجودة. أعتقد أن 
هذا سيحدث في األشهر القليلة المقبلة.

على المدى األطول، ما هي التغييرات التي 
ترغبين في تنفيذها، أو ما هي األشياء التي 
ترغبين في تحسينها في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي؟
أريد أن يكون مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي  مجموعة متنوعة من مراكز التميز. 
أعتقد أننا مستعدون للقيام بذلك من أجل 

رعاية شاملة لسرطان الثدي، وبالتحديد 
مرض الخلية المنجلية. نحن نتحرك في 

هذا االتجاه لجراحة العظام ،وجراحة 
السمنة، وزراعة القوقعة الصناعية وغيرها 

من المجاالت. ما آمله هو أن نكون في 
المنطقة الشرقية - أو حتى داخل المملكة 

- المكان الصحيح للعالج من أمراض 
محددة. 

كيف يكون يومك العادي؟
أبدأ من الساعة السابعة صباحًا اجتماعات 

متتالية بشكل عام. جزء من عملي هو 
إزالة الحواجز أمام األطباء حتى يتمكنوا 
من تقديم أفضل رعاية ممكنة. أريدهم 

أن يكونوا قادرين على التركيز على ذلك؛ 
أريد التأكد من أن لديهم الموارد التي 

يحتاجون إليها للقيام بذلك بشكل جيد. 
أقضي الكثير من الوقت في االستماع 

وحل المشكالت. أحب إشراك العديد من 
األصوات ومحاولة التوصل إلى خطط 

تعاونية.
ما الذي تقولينه عن أكبر التحديات في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي ؟ 
التحدي األكبر أمام مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي هو أن يكون جهة مستقلة 
حقًا. أعتبر أرامكو السعودية وجون هوبكنز 
ميديسن كآباء، ونحن في مرحلة المراهقة 

في الوقت الحالي. لقد توصلنا إلى أننا 
يمكن أن نكون مستقلين إلى حد ما من 
عدة نواحي، لكننا لسنا مستعدين تماًما 

لالستقالل. نحن نسعى لذلك ولدينا 
الرغبة في ذلك.

ما هي نقاط القوة التي سوف تساعد مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي على تحقيق هذا 

االستقالل؟
تركيز والتزام مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي برعاية المرضى. أعتقد أن هذا 
سيكون دائما هو المحرك الرئيسي، 

وطالما حافظنا على ذلك المركز، يمكننا 
أن نقنع "آباءنا" بأننا سنتمكن من العناية 

الجيدة بمرضانا، وسنفعل ذلك بطريقة 
مدروسة ومثمرة للغاية. سنحتاج دائًما 

إلى مدخالتهم، ولكن في مرحلة ما، 

بالنسبة لنا لنقوم بالحركة، يجب أن نشعر 
باالستقالل.

ما الذي أدهشك أكثر حول هذه الفرصة؟
كم أحبها. لقد أحببت أن أكون في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي كل دقيقة. 

الناس هنا ودودون وموهوبون جدا. لقد 
فرحت للعمل معهم. هم أيضا مهتمون 
بشكل ال يصدق في تحقيق رؤيتنا لمركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
أيضا وجودي في المملكة العربية 

السعودية في هذا الوقت من التغيير 
االجتماعي الذي ال يصدق، كان فرصة 
العمر. منذ أن كنت هناك، كان هناك 

مرسوم ملكي يسمح للنساء بالبدء في 
قيادة السيارات في شهر يونيو، وأعتقد أن 

ذلك التغيير سيكون من بين اشياء كثيرة 
ستتغير في المملكة.

أود حقًا تشجيع الناس على أنه إذا أتيحت 
لهم فرصة العمل مع مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي، عليهم أن يفكروا فيها 
بجدية. إنها بالتأكيد تجربة تستحق النظر 

ورائعة بالفعل.

 عن الدكتورة ليندا لي:
الدكتورة لي طبيبة وعالمة واستاذة. 

أجرت أبحاًثا معدية معوية وسرطانية، 
وعالجت المرضى الذين يعانون من 

مشاكل في الجهاز الهضمي المزمن، 
وشغلت منصب أستاذ مشارك 

مرموق في طب الجهاز الهضمي 
والكبد في كلية الطب بجامعة جونز 

هوبكنز ألكثر من 2٥ عاًما.
الدكتورة لي هي أيضا مدير طبي 

محنك قادت العديد من المبادرات 
الطبية، وشغلت منصب المدير 

السريري لقسم أمراض الجهاز 
الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة 
جونز هوبكنز ، ومديرة لقسم التنظير 

في مستشفى جونز هوبكنز. باإلضافة 
إلى ذلك، قامت بتأسيس وقيادة مركز 

جونز هوبكنز للطب التكميلي والجهاز 
الهضمي،الذي يجمع بين الطب 

التقليدي والتكميلي والبديل لتزويد 
المرضى بعالجات تناسب حاالتهم 

الفردية.
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شركاء في التميز 
زيارة الدكتور هنري بريم، 

مدير قسم جراحة المخ واألعصاب بجامعة جونز هوبكنز.
قام الدكتور هنري بريم، مدير قسم جراحة المخ واألعصاب بجامعة جونز هوبكنز ، 
بتطوير أدوات وتقنيات غيرت مجال جراحة المخ واألعصاب. خالل الجوالت األخيرة 
والتواصل المجتمعي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، بّين الدكتور بريم كيف 

يمكن تطبيق التقدم في جراحة الدماغ واألعصاب في جونز هوبكنز لتعزيز نتائج 
المرضى في األنظمة الصحية األخرى، بينما يدفع أيًضا جهود البحث حول العالم.

زيارة الدكتور جيمس بالك
رئيس جراحة األوعية الدموية والعالج بالمنظار في جونز هوبكنز ميديسن

خالل زيارته إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، أشاد رئيس قسم جراحة األوعية 
الدموية والعالج بالمنظار في جونز هوبكنز ميديسن الدكتور جيمس بالك ببرنامج 

جراحة األوعية الدموية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذي أتاح عدًدا كبيًرا من 
العمليات الجراحية الناجحة وإرسال جراحين من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  إلى 

بالتيمور لتلقي التدريب العملي.

زيارة الدكتور أنتوني كالو 
رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد

تقنية جراحية سريعة التطور تستخدم تجويف الجسم كبوابة إلجراء عملية بدون إجراء 
أي شق . ساعد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جونز هوبكنز ميديسن، أنطوني 
كالو، في تقديم هذه الممارسة - المعروفة بالجراحة بالمنظار الداخلي - إلى المجتمع 

الطبي منذ حوالي 2٠ عاًما. أثناء زيارته الى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخرًا، 
ناقش الفوائد المحتملة للجراحة للمرضى، بما في ذلك تقليل األلم بعد العملية 

الجراحية، والحد من مضاعفات الجرح والشفاء األسرع. 
حصل الجراحون االستشاريون من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على فرصة 

للتعلم من خبراء جونز هوبكنز الذين قاموا بدور رائد في الجراحة الروبوتية لتقليل ألم 
المرضى وتقليل زمن التوقف عن العمل بعد العالج. قضى المشاركون في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي أربعة أيام في مستشفى جونز هوبكنز للتدرب على أحدث 
تقنيات الجراحة األقل تدخال، وكذلك مراقبة الحاالت الجراحية ومراجعة مجلس الورم 

والمحاضرات.

شركاء في التميز
لمواكبــة الوعــد بالتعليــم المســتمر،  بــدأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامــج 
رفــع مســتوى الجــودة  عــن طريــق التركيــز علــى تبــادل المعــارف والخبــرات مــن أجــل 
بنــاء  منظمــة رعايــة صحيــة مســتقلة وديناميكيــة. يمــزج مفهــوم برنامــج ”شــركاء فــي 
التميــز“  بيــن عقــود قائمــة مــن قبــل تقليــد طويــل مــن الرعايــة الطبيــة ذات الجــودة 
العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو الســعودية مــع الخبــرة التعليمية 
والســريرية الشــهيرة لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج ”شــركاء فــي التّميــز“ 
ــز  ــن بجون ــة التدريــس والعاملي ــر مــن ٣٠٣ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ــارة أكث ــى اآلن زي حت

هوبكنــز الطبيــة لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 
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صدور دجاج محشوة بالزيتون والجبن قليل الدسم 

وصفات صحية

المقادير لـ 6 أشخاص  
ستة  صدور دجاج بدون جلد  )وزن 	 

كل قطعة 1٨٠ غم( 
 ٤ أونصات )12٠ جم( من الجبن 	 

قليل الدسم )مبشور(
 ٣  أونصات )9٠ جم( من الزيتون 	 

الناضج المقطع وبدون نوى 
)منقوع إلزالة الملوحة( . يوصى 
بنقع الزيتون في الماء لمدة 2-٣ 

ساعات لتقليل كمية الملح
نصف ملعقة صغيرة من التوابل 	 

المجففة
 نصف  ملعقة صغيرة من الفلفل 	 

حسب الذوق )اختياري(
  ملعقة طعام ريحان طازج 	 

)مفروم(
  ملعقة كبيرة من زيت الكانوال	 
 نصف كوب  من قطع خبز القمح 	 

الكامل

طريقة التحضير: 
إحماء الفرن إلى ٤٠٠ درجة مئوية	 
 ترقيق صدور الدجاج إلى سماكة  	 

1 سم
 في وعاء، اخلطي قطع الجبن 	 

قليلة الدسم مع الزيتون المقّطع ، 
والتوابل، والريحان الطازج والفلفل 

الستخدامها في الحشوة. 
  ضعي ملعقتين كبيرتين من 	 

الحشوة في وسط كل صدر دجاج 
مسطح 

 اقفلي صدور الدجاج المحشوة 	 
باعواد األسنان ثم تغمس في 

فتات خبز القمح الكامل
في مقالة كبيرة غير الصقة، حّمري 	 

صدور الدجاج في زيت الكانوال 
لمّدة دقيقتين إلعطائها لوًنا ذهبًيا 

ثّم تشوى لمدة 2٠ دقيقة حّتى 
تنضج ثم ترفع األعواد 

الرسالة الصحية:
صدور الدجاج المحشوة بالزيتون 

والجبن قليل الدسم تناسب 
المراهقين والكبار والحوامل 

والمرضعات وكبار السن ألنها غنية 
بالبروتين والكالسيوم واألحماض 

الدهنية األساسية. هذه الوجبة 
تناسب أيًضا مرضى السكري. 

ملحوظة: من يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم أو أمراض القلب 
ينصحون باستشارة أخصائيي 

التغذية فيما يتعلق بمحتوى الوجبة 
من الملح . 

طريقة تحضير أخرى هي وضع 	 
صدور الدجاج على شواية مسخنة 
مسبقا مدهونة برذاذ زيت الطهي 
ثم تشوى لمدة ٥ دقائق على كل 

جانب حتى تنضج جيدا

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

220 سعرة حرارية 	 
6 غرام من الدهون 	 

صدور الدجاج المحشوة بالزيتون والجبن قليل الدسم غنية بالنكهة والطعم والرائحة وهي وجبة مشهورة في الشرق األوسط. وجبة 
لذيذة وصحية ومغذية وتوفر العديد من العناصر الغذائية الحيوية.
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بقلم سيد زرمان حيدر
الصف الخامس

مدرسة الظهران المتوسطة

الرياضة لها فوائد في حياة اإلنسان . أنا أفهم أن بعض الناس 
يقولون إن الرياضة يمكن أن تؤدي إلى العديد من اإلصابات ، 

ولكن هناك العديد من الطرق لمنعها والتي سوف أناقشها في 
هذا المقال. سألقي الضوء أيضا على الكيفية التي وفرت بها 

الرياضة فوائد أساسية في النمو البدني والعقلي لألطفال. ووفقا 
للمقال "مزايا لعب رياضات متعددة في سن مبكرة"، كتبت 
أليسيا إرز )2014(  "عندما يتمسك الطفل برياضة واحدة في 

سن مبكرة، تزداد إمكانية وقوع إصابات.  أعط أطفالك مجموعة 
متنوعة من األلعاب الرياضية للمساعدة في بناء اجسامهم 

وتقليل فرص اآلالم واإلصابات . "
هذه طريقة واحدة فقط لمنع وقوع اإلصابات ولكن هناك طرق 

متعددة أخرى. على سبيل المثال، زيادة القدرة لدى االطفال 
على التحمل في رياضات الطفولة المبكرة يمكن أن تزيد من 

مقاومة الجسم لإلصابات. بعض النقاد يقولون أن بدء امتهان 
الرياضة في سن مبكرة يقلل من فرص سيرة طويلة في مجال 

الرياضة. يمكن دحض هذا االدعاء بالقول إنه ما دام الفرد يتمتع 
بمزايا الصحة العقلية واللياقة البدنية، ال يهم إذا كان سيمتهن 

الرياضة ام ال . في الحالتين هو يستفيد من الرياضة ويجني منها 
الفوائد. تبين البحوث أن ممارسة الرياضة في سن مبكرة تدعم 
تنمية المهارات، وتعطي فوائد صحية، وتزيد من النمو النفسي 

واالجتماعي.

هل تعلم أنك ال تستطيع فعل أي شيء دون تنمية المهارات؟ 
الرياضة في سن مبكرة تساعدك كثيرا في تطوير أنواع مختلفة 
من المهارات، مثل تقنيات اللعب والدفاع والهجوم، وتحسين 

المرونة والقدرة على التحمل. في بعض الحاالت، تتعلم تقنيات 
إنقاذ الحياة مثل السباحة والكاراتيه. األهم من ذلك، استخدام 

المرونة في الكثير من األنشطة البدنية المختلفة مثل فنون 
الدفاع عن النفس، واليوغا، وفي العديد من األلعاب الرياضية 

األخرى. ال يمكن تحقيق المرونة دون تحسين القدرة على التحمل، 
والتمرين، وممارسة الرياضة. ترتبط هذه المهارات ببعضها 

البعض وهي مكونات أساسية ألي رياضة ونشاط بدني. خالل 
مرحلة الطفولة المبكرة، يتزايد ميل األطفال إلى الحركة والنشاط 
البدني، وإذا بدأوا ممارسة الرياضة في سن مبكرة، فهذا يمكنهم 

من تنمية مهاراتهم والتمتع بمهنة طويلة األجل في مجال 
الرياضة. 

عالوة على ذلك، ممارسة األلعاب الرياضية في سن مبكرة لها 
فوائد صحية كبيرة كما هو مبين في البحوث الصحية. إحدى هذه 

الفوائد الصحية هي خفض وزن الجسم الزائد. 
وفقا لما تذكره تشارلين بورجسون المدير التنفيذي للرابطة 

الوطنية للرياضة والتربية البدنية )ناسب(،" أظهرت الدراسات 
أن األطفال الذين يقضون وقتا أكبر في الخارج )النشاط البدني( 

يكونوا أكثر نشاطا" . باإلضافة إلى ذلك، يذكر لوري أناراتي 
)2008( مؤلف مقال آخر بعنوان "معركة البدانة مستمرة"، يذكر 
أن "حوالي 9 ماليين )أو ٪6( من األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6 و 19 يعانون من السمنة" في أمريكا. معظمها بالطبع 
بسبب عدم كفاية النشاط البدني والذي يمكنك الحصول عليه من 
خالل الرياضة. عالوة على ذلك، فإن فرص حصول مرض السكري 

)على األخص النوع 2( تكون أقل عند بدء ممارسة الرياضة في 
وقت مبكر. 

بحسب مقال تحت عنوان "مرض السكري يضرب األعمار األصغر 
سنًا" كتبه مانينغ )2007(، جاء فيه "لدينا ما يقرب من 300 طفل 

نعالجهم من مرض السكري 2". 
وهكذا، تدعم تلك البحوث فكرة ممارسة الرياضة في األعمار 

المبكرة، وهي فعالة في تحسين الصحة وحمايتنا من األمراض.
وأخيرا، فإن التنمية النفسية - االجتماعية هي أيضا جانب آخر 
من جوانب التنمية في مجال الرياضة المبكرة. يمكن لألطفال 

تعلم مهارات إدارة الوقت، والصدق، والعمل الجماعي، واللعب 
النظيف. 

ممارسة الرياضة في السنوات المبكرة أيضا تعلم األطفال احترام 
أنفسهم واحترام اآلخرين، ويتعلمون االلتزام بالقوانين .

في الختام، أود أن أقول أن الكثير من الناس قد تكون لديهم آراء 
مختلفة حول ممارسة الرياضة في سن مبكرة، ومع ذلك، كما 

ذكرت، فإن المزايا هي أكثر بكثير من العيوب. باإلضافة إلى ذلك، 
نظرا لتجربتي الشخصية في التنس والسباحة التي بدأت قبل بضع 

سنوات، حيث لمست الفوائد المذكورة أعاله، وأنا على استعداد 
لالستمتاع بمسيرتي في األلعاب الرياضية في السنوات القادمة.
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،11٠ لألمن وسيارات 

اإلسعاف أو الحريق. من خارج أرامكو السعودية، 
اإلتصال على الهاتف رقم 997 لسيارات 

اإلسعاف و 99٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠11٠ ٥72 1٣ 966+

األحساء: اتصل على 997 لسيارات اإلسعاف و 	 
99٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠11٠ 67٣ 1٣ 966+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: 711٠ ٥76 1٣ 966+.

للمساعدة في الرعاية الصحية الخاص بك: 	 
اتصل بعالقات المرضى على البريد اإللكتروني 

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨77-1٣-966+ من خارج 

المملكة

خط المساعدة للحصول على الرعاية الصحية 	 
الطارئة لمرضى المرافق الطبية على الهاتف رقم  

٠٥٥6٠٠٠٤6٨ بعد الساعة الرابعة مساًء.

إذا كان لديك مشكلة طبية حالية، فقم بعمل موعد 
مع طبيب الرعاية األولية الخاص بك. أما في حالة 

الطوارئ الطبية، فاذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في 
أقرب مستشفى لك.

المواعيد: لعمل موعد طبي أو موعد أسنان 	 
وللوصول للعديد من الخدمات الطبية، اتصل 

على:

مركز االتصال المركزي من داخل المملكة 	 
على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨٣-	 
 +966-1٨-٣77

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨77، خالل أوقات العمل 

الرسمية. 

أقلع عن التدخين: يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو 	 

الطبي المساعدة لجميع الموظفين و 
أفراد عائالتهم والمتقاعدين، لإلقالع عن 

التدخين. البريد االلكتروني:

Smoking.Cessation@JHAH.com 

هل ترغب في التطوع بمركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبي؟ لتتطوع يجب أن: تتمتع 
بصحة جيدة، أن يكون عمرك 1٨ سنة أو 
أكثر، لديك إلمام كاٍف باللغة اإلنجليزية. 

للتطوع، أرسل رسالة إلكترونية على البريد 
اإللكتروني: 

VOLUNTEER.HEALTHCARE@JHAH.COM

هل أنِت حامل؟ إذا كنتي حاماًل 12 أسبوع أو 
أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل باللغة 

العربية أو اإلنجليزية عن طريق البريد اإللكتروني: 
Eman.Mutairi@JHAH.com

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كنت 
حاماًل ٣٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

التذكير عن طريق الرسائل القصيرة 	 
)SMS(: سجل في خدمة التذكير بالمواعيد 

عن طريق الرسائل القصيرة. لتفعيل أو 
إيقاف الخدمة أو لتحديث رقم الجوال 

اتصل على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠.

للوصول للخدمات الطبية عن طريق الشبكة 

اإللكترونية للموظفين

منفذ الشركة اإللكتروني الخاص 	 
بالموظفين: للوصول للعديد من 

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صرف األدوية وتحديث 

بيانات الهاتف الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 	 http://myhome > myInformation >
Medical

للمزيد من المعلومات عن جميع الخدمات 	 
الطبية مثل خدمة العمالء، الحمالت 

التوعوية والبرامج المتوفرة، األخبار 
الخاصة برعايتكم الصحية وللتسجيل 

في برامج صحة الحامل والتبرع بالدم  
والوصول إلى العديد من المعلومات 

المتعلقة بمختلف األمراض، زوروا موقع 
الخدمات الطبية اإللكتروني.

http://JHAH.com 

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

خط المساعدة للحصول على الرعاية 	 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهاتف رقم  ٠٥٥6٠٠٠٤6٨ خارج 
أوقات العمل الرسمية ألمور الرعاية 

الصحية الطارئة فقط والتي تهدد الحياة، 
كنقل مريض من مستشفى آلخر إلجراء 

عملية طارئة، أو للحصول على خدمة 
غير متوفرة في المرفق الطبي المسجل 

به. للمشاكل غير المستعجلة، اتصل 
من داخل المملكة على الهاتف رقم              

٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-1٨-٣77-٨٨٨٣        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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التعيينات الجديدة في مركز جونز هوبكنز ميديسن

كيف تم تعيينك 
لقد اتصلت بي جامعة جونز هوبكنز قبل ثالث سنوات للتقدم 
بطلب للحصول على منصب بروفيسور مشارك . خالل ذلك 
الوقت كنت أعمل مع اثنين من األطباء المعترف بهم دوليا 
من  جونز هوبكنز ميديسن، وأشاروا إلى أنهم كانوا مهتمين 

وسيوصون لي بالمركز. في كانون الثاني من هذا العام، تلقيت 
رسالة من الدكتور بول روثمان، عميد كلية الطب والرئيس 

التنفيذي في جونز هوبكنز ميديسن وعضو مجلس اإلدارة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، مؤكدا تعييني.

كنت دائما مهتًما ونشًطا في مجال األبحاث. أعتقد أن هذا 
التعيين كان مستنًدا على سنوات مساهمتي في المنشورات 

الطبية، خاصًة فيما يتعلق بـ متالزمة الشرق األوسط التنفسية، 
باإلضافة إلى خبرتي في العمل في مجال الوقاية من األمراض 

المعدية ومعالجتها. يركز التعيين حالًيا على التعاون البحثي، ولكن 
قد يمتد في المستقبل إلى الفصول الدراسية بكلية الطب في 

جامعة جونز هوبكنز.

كيف شعرت عندما سمعت بخبر تعيينك؟
أنا سعيد للغاية وفخور بهذا التعيين، واإلمكانيات التي يقدمها لنا 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  لمزيد من التعاون مع الخبراء 

من جونز هوبكنز ميديسن في فهم األمراض المعدية وأسبابها 
والوقاية والعالج. هذا التعاون يفيد مرضانا، وأنا على ثقة من أنه 

سيستمر بطرق عديدة ومفيدة.

التعيينات الجديدة في مركز جونز هوبكنز ميديسن

 في بداية العام، تلقى الدكتور جعفر التوفيق، خطاب تعيين 
كأستاذ مساعد مشارك في الطب واألمراض المعدية في كلية 

الطب بجامعة جونز هوبكنز. 

فيما يلي تعليقاته بشأن هذا التعيين. 

"خالص امتناني لهذا االعتراف الذي يكرمني ويضعني 
في مركز مهني . يعزز هذا التعيين األكاديمي من 

التزامي الشخصي في نشر التعليم والرعاية الصحية على 
المستويين الوطني والدولي. أشعر بإلهام حقيقي".

FACP ، FCCP د. جعفر التوفيق ، دكتوراه في الطب

مستشار الطب الباطني واألمراض المعدية
رئيس لجنة الوقاية من العدوى وتحسين الجودة - القسم الطبي

أستاذ مشارك في الطب واألمراض المعدية
كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  يهنئ الدكتورة سلوى شيخ على تعيينها كأستاذ مساعد 
مشارك في علم األمراض في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز. الدكتورة شيخ هي أول 

امرأة سعودية تتولى هذا الدور.
"خالص امتناني لهذا االعتراف الذي يكرمني ويضعني في مركز مهني . يعزز هذا التعيين 

األكاديمي من التزامي الشخصي في نشر التعليم والرعاية الصحية على المستويين 
الوطني والدولي. أشعر بإلهام حقيقي ".

د. سلوى شيخ
رئيسة قسم خدمات علم األمراض

رئيسة قسم خدمات الباثولوجيا 
رئيسة مجلس المراجعة المؤسساتي 

عضو مجلس ، األكاديمية الدولية لعلم األمراض، الشعبة العربية
عضو في المجلس السعودي ألمراض الباثولوجيا، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
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د. عبد الرزاق أمير
استشاري أمراض الكلى

رئيس مكتب الشؤون األكاديمية

يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي د. عبد الرزاق أمير 
على تعيينه كأستاذ مساعد في قسم الطب بكلية الطب 

في جامعة جونز هوبكنز.

 
"شكرًا لهذا التكريم والذي يشرفني كطبيب ويزيدني 
إلتزامًا بواجبي تجاه اإلرتقاء والتميز بمستوى التعليم 

والتدريب في مستشفانا."

غيث فايز
تم تعيين غيث فايز بمنصب كبير مراجعي الحسابات، على رأس 

إدارة التدقيق الداخلي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. كان غيث 
في السابق مديًرا لمراجعة الحسابات في قسم مراجعة المشاريع 
في أرامكو السعودية للتدقيق الداخلي، حيث عمل على مدى 16 

عاًما.
أثناء عمله في شركة أرامكو السعودية، أكمل مهمة تطويرية 

متقدمة مع شركة موتيفا إنتربرايزز في هيوستن، تكساس. 
اكتسب ثروة من خبرة التدقيق التشغيلي في مجموعة واسعة 

من المجاالت بما في ذلك إدارة المشاريع، والمشاريع المشتركة 
وعمليات التكرير واإلنتاج؛ وكان مسؤواًل عن تدقيق جميع مشاريع 

أرامكو السعودية والمشاريع الرأسمالية للمشاريع المشتركة. 
حصل غيث على درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( ، بعد 

حصوله على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال وهو 
معتمد في إدارة التقييم الذاتي.
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كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ؟

 
إن كنت مريضًا مسجاًل لدى المركز وتّود تحديد موعد طبي أو في عيادة 

األسنان والحصول على مختلف الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الرجاء 
االتصال بمركز االتصال المركزي )CCC( من خالل الرقم التالي:

٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +٣٨٨٨-٨77-1٣-966+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميا وألربع وعشرين ساعة طوال أيام األسبوع. 
وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، الرجاء االتصال بمركز االتصال 
المركزي )CCC( من الساعة 7 صباحًا إلى ٤ عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الصفحة “اتصل بنا” )Contact Us( على 
http://www.JHAH.com :الموقع
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