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د                    لعد ا ا  هذ خل  ا د                                                                                                             ٢ ٠ ١ ٨ أكتوبر    |   W E L L B E I N G

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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تجديد حديث لغرف عالج األسنان في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

عند دخولك إلى إحدى غرف عيادات األسنان التي تم تجديدها مؤخًرا 
في مركز الظهران الصحي ستلمس الفارق. تقول هنادي الدوسري، 

مديرة مشروع تجديد عيادات األسنان: "نحن ندرك جميًعا أن الخضوع 
إلجراء أو عالج لألسنان يمكن أن يكون مجهًدا لبعض الناس. غرفنا 

المجددة مصممة لتساعد مرضانا على اإلسترخاء." 
تتضمن التحديثات الكلية إنارة جديدة وتصميمات أخرى لراحة المرضى، 

كراسي األسنان الحديثة هي األحدث في التصميم مما يجعلها أكثر 
راحة للمرضى ولطبيب األسنان. 

باستخدام نظام كاميرات داخلية، يمكن لطبيب األسنان أن يطلعك 
على العمل المطلوب ومتى يكمل النتيجة كما يبين لك ما تحتاجه 

للحفاظ على صحة أسنانك. 
بدأت عملية التجديد في أواخر ٢٠١٧  وستنتهي مع نهاية هذا العام. 

وقد صرح ميشيل كالرنبيك، مدير عام قسم األسنان في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "نحن نتطلع دائًما إلى سبل التحسين ليس في 

الرعاية التي نقدمها فحسب بل في تجربة مرضانا الشاملة أيًضا." 

تصوير: ليلى قفشات



صفحة ٢

نتائج ممتازة لألطباء الذين يتدربون في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

حقق األطباء السعوديون الذين يتدربون في برنامج طب األسرة 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نتائج امتحانات ممتازة تجاوزت 

المعدل الوطني بفارق كبير. 
سجل األطباء في برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لطب 
األسرة معدل 9٢% في القسم األول من امتحان البورد لمجلس 

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهذا أحد أعلى المعدالت 
المسجلة مقارنة بالمتوسط الوطني.

يعتبر طب األسرة ، وهو جزء أساسي من الرعاية األولية، حجر 
الزاوية في رؤية ٢٠٣٠ لإلصالح الصحي السعودي، ويسعى مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى نشر المعرفة في القيادة والمهارات 
االجتماعية والمعرفة الثقافية وزيادة الوعي الذاتي لمقيمي طب 

األسرة.
لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أكبر عدد من المدربين 

المعتمدين في طب األسرة في المنطقة، ويوفر أحدث الوسائل 
التعليمية، بما في ذلك المحاكاة والتعلم القائم على النقاش 

العلمي والطب المبني على البراهين.
وعلق الدكتور دانيلي ريغامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي قائاًل: "إن مركزنا هو في طليعة مقدمي 

الرعاية األولية في المملكة وهذه النتائج الممتازة تظهر قوة نهجنا 
لتقديم تعليم عالي الجودة للجيل القادم من األطباء السعوديين 

من قبل مجموعة من الخبراء الطبيين الرائدين عالمًيا."
يمزج هذا البرنامج بين التاريخ الطويل لجودة الخدمة الطبية 

التي كانت مقدمة قبل عقد من الزمن من دائرة الخدمات الطبية 

بأرامكو السعودية )سامسو( مع القوة التعليمية والسريرية الشهيرة 
لجونز هوبكنز ميديسن. 

وعلق د. هادي العنزي، مدير برنامج تدريب طب األسرة في 
المركز قائال: "إن الدعم الكبير الذي نحصل عليه من إدارتنا في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو انعكاس اللتزام المركز بدعم 
تحويل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ورؤية ٢٠٣٠ 
من خالل تعزيز برنامج الزمالة لطب األسرة"، وأضاف أيًضا "يتم 

تشغيل البرنامج وفًقا ألعلى المعايير الدولية وهو مكرس بالكامل 
السعوديين". للمتدربين 

برنامج الزمالة هو تدريب طبي يتبع التخرج لألطباء المرخصين 
الذين يرغبون في الحصول على تدريب متقدم في تخصص معين.

بدأ برنامج الزمالة والذي سيستمر لمدة أربع سنوات في أكتوبر 
٢٠١٧، ويعكس االلتزام بنموذج الرعاية القائم على األدلة في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وخدمة الرعاية األولية. في عام 
٢٠١٦، حصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على اعتماد الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية لتقديم برنامج اإلقامة الطبية 
لألطباء السعوديين في خمسة مجاالت هي: علم األمراض، 

الصيدلة، خدمات الطوارئ، التخدير، وطب األسرة. وستسفيد كل 
مجموعة جديدة من األطباء المقيمين من تقنيات التعليم الحديثة، 

ومن توفير عدد كبير من االستشاريين لتدريبهم، والشراكات 
األكاديمية القوية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع المؤسسات 

الرائدة في العالم.  

هل أنت مهتم بهذا البرنامج؟ 
يمكن توجيه األسئلة المتعلقة ببرنامج الزمالة لطب األسرة في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى :
MariamF.Habib@JHAH.com

يجب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج طب األسرة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مباشرة إلى الهيئة السعودية 

)SCFHS(  للتخصصات الصحية
للتقدم بطلب إلى هذا البرنامج اتصل مع الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية . 
عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )جاها( هو نتيجة مشروع مشترك 
بين أرامكو السعودية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، 

وجونز هوبكنز مديسين، واحدة من النظم الصحية األكاديمية 
الرائدة في العالم. يهدف هذا المشروع المشترك إلى تعزيز رفاهية 

المجتمع في بيئة من النمو والتعلم من خالل توفير رعاية مبتكرة 
ومتكاملة محورها المريض لموظفي أرامكو السعودية وعائالتهم.

تصوير: ليلى قفشات
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صفحة ٣

 ٢ ٠ ١ ٨ بر  كتو أ  |  W E L L B E I N G تمهيد الطريق لبرنامج سريري حيوي    

تتسبب أمراض األوعية الدموية بـ ٤٢% من الوفيات في المملكة 
العربية السعودية، وال توجد خدمات قلب وأوعية دموية كافية 

لتلبية الطلب في الخليج. استثمر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
وجونز هوبكنز ميديسن سنتين من اإللتزام والتخطيط الواعي 

والتوظيف والتدريب لضم مجموعة من أطباء القلب واألوعية 
الدموية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

أضاف الشركاء إلى أصول مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي القائمة 
وعمال مًعا بشكل مكثف لتحديد المصادر والمعدات واألفراد 

والتدريب الالزم لبدء تقديم جراحة القلب وهذا يتضمن استقدام 
جراح قلب رائد في مجاله إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

بعد سلسلة من المقابالت المكثفة مع المرشحين، اختار الفريقان 
الدكتور هاري باريسيس لهذا الدور الهام. 

عالوة على ذلك، طور مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز 
هوبكنز ميديسن خطة عمل للقلب واألوعية الدموية وقدما 

تصوير: ليلى قفشات

تمهيد الطريق لبرنامج سريري حيوي

التدريب لجهاز التمريض والتروية والتخدير وتم شراء المعدات 
الضرورية واللوازم . وقد قام الدكتور كنتون زهر جراح قلب في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيادة عملية التطور في برنامج 
جراحة القلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأكمل عدًدا من 

التنقالت وإجراءات عمليات قلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي.

أثمر هذا العمل عن إطالق برنامج جراحة القلب في أبريل ٢٠١٧ 
وبحلول هذا الربيع يكون مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي قد 
نفذ ١٥٠ جراحة قلب في أول سنة من البرنامج. إن نجاح مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي في جراحة القلب سيمهد الطريق نحو 
مؤسسة جراحة قلب وأوعية دموية متقدمة ستخدم المنطقة ككل.  



صفحة ٤

تخفيف األلم: مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز 
ميديسن يصممان خطة رعاية لمرضى الخلية المنجلية 

"تحس كأن عظامك تتكسر، ودمك عالق، وسّكين صدئة تحز داخل 
جسمك."

هكذا يصف المرضى غالًبا األلم المرتبط بمرض الخلية المنجلية. 
صرخات األلم هي من العالمات المميزة لمرض الدم الموروث هذا 
والذي تكون فيه خاليا الدم الحمراء كروية ثم تصبح هاللية الشكل 

وتغلق األوعية الدموية الدقيقة. يتدفق دم أقل إلى األنسجة 
واألعضاء مسبًبا ألًما شديًدا قد يستمر ألسبوع أو أكثر ويحدث 

تلف دائم والتهابات متزايدة وربما فشل باألعضاء. 
في عام ٢٠١٥، كان مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعاين لغاية 

١٥٠ حالة خلية منجلية شهرًيا، غالًبا في قسم الطوارئ. وتنبع 
هذه األعداد الكبيرة من انتشار مرض الخلية المنجلية الوراثي في 

المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي المقر 
الرئيسي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

نظرا النتشار هذا المرض وكبر حجم المصادر الالزمة لعالجه، طلب 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مساعدة جونز هوبكنز ميديسن في 

تطوير برنامج خلية منجلية شامل. 
وقد صرحت كوثر آل حسين، أخصائية إدارة االلم في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي: "لم يكن لدينا منهج قياسي لعالج مرضى 
الخلية المنجلية مما أدى إلى وصول محدود لألخصائيين وإدارة ألم 

غير كافية أثناء التنويم وفي المنزل. نتيجة لذلك، اعتمد المرضى 
على قسم الطوارئ مما كان يعني معدالت تنويم أعلى ورضى 

مرضى أقل وتدني جودة حياة المريض."
في فبراير ٢٠١٦، قادت الدكتورة صوفي النزكرون، مديرة برنامج 

الخلية المنجلية في جونز هوبكنز ميديسن زيارة سريرية لتقييم 
رعاية مرض الخلية المنجلية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وركز األطباء من الجهتين على حشد أفضل فريق رعاية وفتحوا مركز 
حقن خاص وأعدوا خطًطا عالجية.

 

الفريق المناسب
يتمتع موظفو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بخبرة واسعة في 

إدارة المرض. وقد قال الدكتور سي باتريك كارول، استشاري 
نفسي في مركز الخلية المنجلية للكبار في جونز هوبكنز ميديسن: " 
تفشل الرعاية الطبية إذا لم يكن لديك أشخاص مناسبين متفرغين 
للبرنامج. هنالك أناس جيدون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

ملتزمون بمساعدة هؤالء المرضى."
وبحسب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن 

فإن التحدي األكبر كان يتمثل في الحاجة إلى مقدمي رعاية أكثر 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتلبية حاجة العدد الكبير من 

المرضى. بناًء على توصية جونز هوبكنز ميديسن، شكل مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي فريق رعاية يتضمن أخصائي أمراض دم 

ثاني، واستشاري طب سريري، ومقدم رعاية متقدم، وممرضتين 
بخبرة في رعاية تخفيف األلم، وباحث اجتماعي ينسق مع الخدمات 

النفسية.
ولقد وفرت الشركتان أيًضا فرًصا للتدريب والتعاون من خالل 

جلسات مشاهدة في جونز هوبكنز ميديسن. وقد أضاف د. 
النزكرون:

"لقد جاءوا إلى بالتيمور لمشاهدة كيف نعمل هنا – ليس األطباء 
فقط بل الممرضات أيًضا ومقدمي الرعاية اآلخرين."

الموقع المناسب 
يعاني ثلثا مرضى الخلية المنجلية تقريًبا يعانون من األلم يومًيا 

ويتسبب عدد الحاالت وتعقيدها بربكة في قسم الطوارئ في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران مما دعا المركز وجونز 

هوبكنز ميديسن للعمل مًعا لفتح عيادة حقن في ابريل ٢٠١٧ 
مستخدمين مركز جونز هوبكنز ميديسن كنموذج. العيادة ال تعالج 
المرضى ممن يعانون من ألم شديد فحسب بل تقدم رعاية عيادة 

خارجية روتينية بما في ذلك دعم إدارة األلم المزمن ومساندة 
البحث االجتماعي. 

تخفيف األلم: مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن يصممان خطة رعاية لمرضى الخلية المنجلية 



صفحة ٥

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اليوم رعاية أكبر لمرضى 
الخلية المنجلية بواسطة ممارسين صحيين يفهمون جيًدا طبيعة 

المرض وحاجات المرضى الفريدة وهذا يعزز إلى حد كبير من 
استمرارية الرعاية بتحسين قدرات الفريق السريري في تطوير خطط 

عالج معدلة حسب الحاجة. 
الرعاية المناسبة 

 يتشارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن 
نهج التركيز على المريض لتكوين خطط عالج خاصة أصبحت حجر 

الزاوية في برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للخلية المنجلية 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي "ال يوجد بروتوكول واحد 

يناسب جميع المرضى، لذا سنعمل مع كل مريض على حدة لعمل 
خطة عالجية إلدارة األلم اليومي وكذلك األزمات." تتضمن خطط 

العالج التعامل مع المرض وعالج األلم اثناء األزمة. 
"أحد العوائق في رعاية مرض الخلية المنجلية هو أنه يتم تحويل 
المرضى إلى خبراء مختلفين لكل جزء من عالجهم وتصبح رعاية 

المرضى مشتتة " يقول د. كارول من جونز هوبكنز ميديسن. 
للتغلب على ذلك، يتعاون فريق الخلية المنجلية مع قسم الطوارئ 

بحيث يستطيع كل مركز رعاية متابعة ألم كل مريض.
نتائج صحيحة 

"لقد بدأنا نشهد تحسًنا كبيًرا في ممارسات إدارة األلم وزيارات 

طوارئ أقل ورضا مرضى أكبر" تقول آل حسين من مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، "نحن نشهد هذا النجاح ألننا ننفذ خطط 

عالج محددة ونحسن من الرعاية التي نقدمها وونبذل قصارى جهدنا 
لتقليل حاجة المريض إلى رعاية حثيثة". 

"إعداد خطط حسب الحاجة يمّكن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
من معالجة المرضى بشكل مناسب دون زيادة العبء على نظام 

الرعاية الصحية." يقول د. كارول. 
وقد انخفض معدل زيارات قسم الطوارئ والتنويم بين عامي ٢٠١٥ 

و ٢٠١٧ بنسبة ٨٥% ووجه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أغلبية 
المرضى إلى عيادة الحقن الجديدة حيث كانت الزيارات أقل من ١٢ 
ساعة مقارنة بمعدل تنويم ٥ أيام في سنة ٢٠١٥ وحيث كان معدل 

الزمن لتلقي عالج االلم أقل إلى النصف تقريًبا.
وتضيف زينب ماهر: "مراقبة الوضع خالل السنتين الماضيتين 

زودنا بمعلومات قيمة يمكننا أن نستخدمها لفهم طبيعة المرض 
بشكل أفضل وإجراء بحث متقدم وتصميم خدمات مبنية على 

حاجات الناس والخصائص الفريدة لمجتمع المرضى."
لقد قام برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للخلية المنجلية 

بتحسين حياة المرضى بشكل كبير، كما يمكن استخدامه كنموذج 
في المنطقة الشرقية في السعودية حيث أن واحدا من بين كل 

خمس حاالت تستدعي التنويم تتعلق بمرض الخلية المنجلية.

تعليم وتطوير قادة التمريض 

تخفيف حدة األلم المزمن
التعايش مع األلم قد يكون كفاًحا يومًيا بالنسبة للمرضى 
الحرجين مما يجعل من العالج الطبي مهمة أكثر صعوبة. 

السيطرة على األلم جزء هام من برنامج مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي التلطيفي للمرضى الذين يعانون من 

أعراض حادة ومزمنة. أكمل  مؤخًرا كل من الدكتور محمد 
الغامدي، مدير برنامج الرعاية التلطيفية في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي والدكتور أمجد بدر، طبيب إدارة 

األلم برنامج مراقبة إدارة األلم مع زمالء من جونز هوبكنز 
ميديسن. استكشف المشاركون أفضل السبل في تقديم 

خدمات إدارة األلم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
وخاصة لمرضى السرطان والخلية المنجلية.

9 ممرضات وممارسين صحيين من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تدريبا 
ًمكثفًا لمدة ٣ أيام في أكاديمية جونز هوبكنز للتمريض، أعقبها مراقبة لمدة 

أسبوع لمساعدة كل مسئول سريري في مساره المهني المختار. هؤالء القادة 
أكملوا مراقبتهم السريرية في تخصصات متنوعة في بالتيمور مثل عناية 

القلب والديلزة وأمراض الكلى والعناية الحثيثة والتخدير. راقبت جيهان جرجس 
مديرة التمريض في طوارئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي زمالءها في جونز 
هوبكنز ميديسن للتعلم حول عمليات الطوارئ والقيادة. تقول: "بتدريب جونز 

هوبكنز ميديسن، أصبحت قادرة على اكتساب المعرفة من خبراء في الرعاية 
الصحية وهذا يعطيني الثقة ويدفعني للنجاح في عملي وبالتأكيد أنا أحب 

عملي." 
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 آفاق جديدة في عالج القلب واألوعية الدموية
 البناء على أساس سريري قوي ، يمّكن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و

جونز هوبكنز ميديسن من تأسيس مركز متميز لعالج القلب

يعمل قلب اإلنسان إلى جانب ١٠٠،٠٠٠ ميل من الشرايين واألوردة 
والشعيرات الدموية مًعا بتناسق من أجل استمرار الحياة.

ضمان صحة القلب واألوعية الدموية يتطلب أيًضا هذا الترابط - بين 
أمراض القلب ، وجراحة القلب وجراحة األوعية الدموية ، والعديد من 

المجاالت السريرية واإلدارية األخرى. يجب أن يكون كل مكّون في 
مكانه الصحيح ومتكامال لتحسين مواجهة التهديد العالمي ألمراض 

القلب.
خالل أكثر من خمس سنوات ، ركز كل من مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي , و جونز هوبكنز ميديسن على توسيع خدمات القلب واألوعية 
الدموية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، وتشمل أبرز األنشطة 

إطالق برنامج جراحات القلب ، وإنشاء برنامج إعادة التأهيل القلبي 
األول والوحيد في المملكة العربية السعودية - حيث يقوم مركز 

جونز هوبكنز ارامكو الطبي  بالعمل على تطوير أحد أفضل البرامج 
اإللكتروفسيولوجية في منطقة الخليج مع دمج الوقاية واختبار القلب 

في خدمة الرعاية الصحية األولية.
ينظر الشركاء اآلن في أفضل طريقة لدمج هذه الخدمات إلنشاء 

مؤسسة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للقلب واألوعية الدموية 
، وهو ما يعد حصيلة لسنوات من التعاون لتعزيز برامج مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي لجراحة القلب واألوعية الدموية . 
تقول ديانا كول ، المديرة الفنية لمختبر األوعية الدموية في 

مستشفى جونز هوبكنز: 
"لقد تضامن مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي  و جونز هوبكنز ميديسن 

إلنشاء برامج شاملة في جميع مجاالت الرعاية للقلب واألوعية 
الدموية". "كما أنهما يعمالن معا على إزالة الحواجز بين جراحة األوعية 

الدموية وجراحة القلب وطب القلب ألن هذه الخدمات كلها مرتبطة 
ببعضها البعض في عالج أمراض القلب واألوعية الدموية وسيكون 

كل مجال من مجاالت الخبرة اآلن أكثر تناغما للمساهمة بطريقة 
مؤثرة في حياة المريض ".

الهدف المشترك اآلن هو تأسيس مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  

كمقدم اختياري للرعاية الشاملة ألمراض القلب واألوعية الدموية 
في المملكة العربية السعودية ، حيث أن أمراض القلب مسئولة عن  

%42 من وفيات البالغين في المملكة. 
يقول الدكتور هاري باريسيس ، رئيس قسم جراحة القلب في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي: 
 "هناك اآلن حاجة كبيرة لتقديم برنامج ممتاز للقلب واألوعية الدموية 
في المملكة العربية السعودية"."ومرض القلب واألوعية الدموية قاتل 

جماعي في المملكة".
ومع ذلك ، وكما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم ، تميل 

المملكة العربية السعودية إلى تركيز جهودها على العالجات قصيرة 
األجل للظروف الطبية العاجلة ، بداًل من الرعاية التأهيلية والوقائية 
الطويلة األجل التي تهدف إلى إبقاء المرضى خارج المستشفى أو 

تقليل مدة إقامتهم. يعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز 
هوبكنز ميديسن معًا لضمان استمرارية الرعاية لتجنب مشاكل القلب 

كأولوية على معالجة المرض بعد ظهوره. ستقوم مؤسسة مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي  للقلب واألوعية الدموية بمراعاة الخدمات 
السريرية واستخدام أخصائيين متعددين لتقديم مجموعة متكاملة من 

خدمات رعاية مرضى القلب واألوعية الدموية. 
يقول الدكتور جاري جيرستن بلث ، مدير التجارب السريرية في 

قسم أمراض القلب في جونز هوبكنز ميديسن : " بدءا من الوقاية 
والتشخيص إلى العالج والشفاء ، يمكن أن يقوم مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي  بتوفير رعاية القلب المتقدمة والشاملة لموظفي 
أرامكو السعودية ومن يعيلونهم." 

التقدم المستمر
يتبنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  ,وجونز هوبكنز ميديسن  النهج 

االستراتيجي المرحلي الذي اقترحه الدكتور عالء عجيلي ، رئيس مركز 
القلب واألوعية الدموية التابع لـمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  ، 

إلنشاء مركز متميز للقلب . في المرحلة الحالية ، يقوم الشركاء 
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بإدخال استبدال الصمام األورطي بالقسطرة ، وهو بديل أقل تدخال 
من جراحات القلب المفتوح الستبدال صمام أبهري معتل . كما أنهم 
يعملون مًعا لتزويد مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  بإجراءات 

متقدمة لتشخيص وإصالح أمراض القلب غير الطبيعية ، بما في ذلك 
عمليات اإلبطال وضبط نبضات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب 

القابلة للزرع والعالجات الدوائية الجديدة.
يقول الدكتور جيمس بالك ، رئيس قسم جراحة األوعية الدموية في 
مستشفى جونز هوبكنز: "نريد أن نضمن حصول مرضى مركز جونز 
هوبكنز ارامكو الطبي على الرعاية المناسبة قبل أن يتأخروا حقًا في 

عالج مرضهم حينما يصبح األمر أصعب بكثير في إدارته". "لن يساعد 
تقديم هذه اإلجراءات الجديدة فقط خدمات رعاية القلب واألوعية 

الدموية التابعة لـمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  في العمل بشكل 
أكثر كفاءة ، بل ستتاح الفرصة للمرضى ليعيشوا حياة أطول وبصحة 

أفضل ".
على المدى األطول ، تتمثل الرؤية في انشاء مؤسسة للقلب واألوعية 

الدموية تابعة لمركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي  إلى خدمة ما يقرب 
من 4 ماليين شخص يعيشون في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية ، وفي غضون السنوات األربع القادمة ، تهدف 

جونز هوبكنز ميديسن  و مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى توفير 
مجموعة كاملة من خمات طب القلب ، وجراحة القلب ، وجراحة 

األوعية الدموية - باستثناء زراعة القلب – لخمسة أمثال العدد الحالي 
من مرضى القلب واألوعية الدموية.

يقول الدكتور عبد المطلب مسلوم ، جراح األوعية الدموية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي :   "نتلقى في كثير من األحيان استفسارات 

من الزمالء األطباء والمرضى وعائالتهم من غير المؤهلين للعالج لدينا 

إذا كان بإمكانهم االستفادة من نظام الرعاية لدينا". "نحن غير قادرين 
على القيام بذلك حالًيا ، ولكن إذا قمنا بتوسيع خدماتنا ، فستكون 

هذه خطوة انتقالية في مجال الرعاية الصحية للمنطقة بأكملها. أعتقد 
أننا أحد المستشفيات الرائدة في المنطقة ، ويمكن للعديد من الناس 

االستفادة من مرافقنا المتطورة والموارد والتقنيات وخاصة خبراتنا 
المتنوعة." 

يتفق الخبراء من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز هوبكنز 
ميديسن على أن العنصر الرئيسي في فتح المؤسسة للجمهور سيوفر 

لكل من األطباء والمرضى الذين يحولون إلى المستشفى إمكانية 
الوصول بسهولة وفي الوقت المناسب إلى خدمات رعاية القلب ، 

وهم يدرسون حاليا كيفية توفير إمكانية الوصول عبر الهاتف على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع إلى األطباء المحولين ، والوصول السهل 
عبر الهاتف أو االتصال عبر اإلنترنت للمرضى ، والنقل لحاالت الرعاية 

الطارئة.
بهدف توسيع الخدمات في هذا المجال ، ستستمر جونز هوبكنز 

ميديسن في تقديم الدعم التعليمي والسريري والتشغيلي إلى مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، التي قامت بالفعل بتشكيل العديد 

من المكونات األساسية الالزمة إلنشاء برنامج شامل لرعاية القلب 
واألوعية الدموية وتوسيع قاعدة المرضى خارج نطاق مجتمع أرامكو 

السعودية.
يقول الدكتور دانييل ريجامونتي ، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي: "نحن فخورون بالعمل الشاق الذي تم إنجازه بالفعل من 
أجل توسيع وتعزيز عالج القلب واألوعية الدموية". 

"لقد حان الوقت اآلن للتوجه نحو خدمة المرضى في جميع أنحاء 
المنطقة والمملكة الذين يعانون أيًضا من أمراض القلب واألوعية 

الدموية".

خيارات أوسع لعالج الصمام األورطي الضيق

ضمان الرؤية الجيدة للصحة الجيدة

بناًء على تسارع برنامج جراحة القلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، يعمل 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز هوبكنز ميديسن مًعا للبدء في تقديم 
عالجات طبية أكثر تعقيًدا ، بما في ذلك استبدال الصمام األبهري بالقسطرة 

وهذا بديل أقل تدخال من جراحة القلب المفتوح حيث يقوم اختصاصيو القلب 
باستبدال صمام أبهري مريض عن طريق ربط قثطار من خالل األوعية الدموية 
في الساق إلى األبهر ثم القلب ، وبمجرد الحجز لمرشحين ذوي مخاطر عالية ، 
تعد هذه الطريقة )استبدال الصمام األبهري بالقسطرة( إجراًء أساسًيا للمرضى 
الذين في حالة خطرة وحتى ذوي المخاطر المنخفضة في مركز القلب الشامل. 

أكمل محمد مدخكي ، كبير أخصائيي القسطرة القلبية في استبدال الصمام 
األبهري بالقسطرة ، مؤخرًا  برنامج مراقبة لمدة أسبوعين في مستشفى جونز 

هوبكنز إلتقان هذه التقنية ولتحسين وظيفة القلب لدى المرضى ونوعية حياتهم. 

بدأ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخرا العمل مع معهد ويلمرز في 
جونز هوبكنز لتقديم برنامج شامل لطب العيون الستكمال الرعاية 

الصحية الشاملة للمرضى. ويعتزم الشركاء تطوير برنامج القرنية 
والجراحة االنكسارية الذي طورته منظمة الصحة العالمية ، والذي 

أعيد إطالقه في العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب عليه من قبل 
المرضى ، وسيقومون بإدخال الربط المتقاطع للقرنية ، وهو إجراء 

داخل المكتب لتقوية القرنيات التي أضعفها المرض. ويقوم كل من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز هوبكنز ميديسن أيضًا بتقييم 
الخطوات التالية إلنشاء بنك عيون الستقبااللمتبرعين بنسيج القرنية 

وتوزيع األنسجة الممنوحة الستخدامها في العمليات الجراحية للحفاظ 
على البصر في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وربما في مرافق 

بالمنطقة. أخرى 



صفحة ٨

تعرفوا على موظفينا           

تعرفوا على موظفينا

"أعتبر نفسي محظوظة لكوني أعمل في 
مركز عظيم وفي بيئة ممتازة. إمكانية 

الوصول إلى المجتمع والمقدرة على رسم 
إبتسامة على وجه طفل هو شيئ ال يقدر 

بثمن".

هنادي الفالح
مديرة وحدة العالقات العامة

"بعد اكتسابي الخبرة الالزمة في تخصص جراحة 
المناظير الدقيقة واألورام بدأنا من سنتين إجراء 

أحدث األجهزة  باستخدام  الجراحية  العمليات 
الروبوتية؛داڤنشي إكس آي. إن تقنية داڤنشي 

البشرية  التعامل مع األنسجة  تسمح للجراح 
المريض  الرقيقة بدقة متناهية.هذا يعني أن 

الجراحية. العملية  بعد  يتعافى بسرعة 
أنا اآلن أسعى بشكل حثيث لتعليم زمالئي في 

لكي  الجديدة  التقنية  المختلفة هذه  التخصصات 
المرضى. منها جميع  يستفيد 

من األهداف الرئيسية التي أسعى إليها هو جعل 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من المراكز 

الدقيقة  الجراحات  المنطقة في  الرئيسية في 
الحديثة" التقنية  على  المعتمدة 

الدكتور طارق الترتير
استشاري في طب وجراحة المسالك البولية/ 

استشاري في أورام المسالك البولية/ استشاري 
في جراحة المناظير الدقيقة وجراحة الروبوت.



صفحة 9

             ٢ ٠ ١ ٨ بر  كتو أ  |  W E L L B E I N G                                                                                                                                            

تعرفوا على موظفينا 
القلب، أساعد  إعادة تأهيل  "كأخصائية 
الناس على التعافي من أمراض القلب 

لتحسين  الالزمة  بالمهارات  وأزودهم 
عوامل الخطر لديهم وتبني أسلوب حياة 
صحي لتقليل مخاطر أمراض القلب في 

المستقبل. أجد الفرح عندما أرى مرضاي 
يزدادون قوة ويعيشون حياة صحية 

أفضل".

ريم إخوان
أخصائية خدمة إعادة تأهيل القلب

"أنا فخور بكوني جزًءا من عائلة مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، في 

مرحلة التحول المثيرة في بالدنا. 
باإلضافة إلى توفير رعاية ذات 

مستوى عالي من الجودة، تتمحور 
حول المريض، نحن نشارك أيًضا 

2030 للمملكة عن طريق  في رؤية 
المستقبليين من  أطباء وطننا  تدريب 
خالل برامج الزمالة الطبية في مركز 

الطبي." أرامكو  جونز هوبكنز 

د. هادي العنزي
استشاري طب العائلة والطوارئ والتعليم الطبي

مدير برنامج تدريب طب األسرة
مسؤول سالمة المرضى في عيادات طب 

األسرة



صفحة ١٠

"أكثر ما أستمتع به في وظيفتي هو 
أن أضمن توظيف القوى البشرية التي 
يحتاجها مركزنا من خالل وضع األفراد 

بهذه  المناسبة.  المناصب  المؤهلين في 
يزدهر مركزنا وموظفيه". الطريقة، 

أحمد صالح 
مدير خدمات الموارد البشرية

"أنا فخورة لكوني جزًءا من قسم الرعاية 
األولية السريع التحول في الظهران. نحن 

نركز على توفير رعاية عالية الجودة وسهلة 
الوصول ومحورها المريض. هدفنا هو 

الفورية وكذلك إشراك  تلبية االحتياجات 
األسر على نحو استباقي في الوقاية 

من األمراض باستخدام الطرق الطبية 
األدلة". المستندة على 

هوميرة علي، طبيبة 
أخصائية طب العائلة

تعرفوا على موظفينا
             ٢ ٠ ١ ٨ بر  كتو أ  |  W E L L B E I N G                                                                                                                                            



صفحة ١١

تعيينات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديدة 
الدكتور مروان بحيصي

يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي د. مروان 
العربية  للمملكة  تعيينه ممثال   بحيصي على 

المهني خالل  العالمية للطب  الهيئة  السعودية لدى 
٢٠١٨-٢٠٢١

"الصحة المهنية هي نظام جديد نسبًيا في تطور 
الطب المستمر. لدّي حافز كبير لخدمة المجال 

المتعلقة  المتنوعة  المخاطر  والتعامل مع  المهني 
بالعمل والتي يواجهها األفراد بتبّني نهج تعاوني 

المهنية". صحتهم  لحماية 

د. مروان بحيصي 
رئيس إدارة الصحة، والسالمة والبيئة

الطب المهني

W | أكتوبر ٢٠١٨              E L L B E I N G  تعيينات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديدة                                                                                                                                     



صفحة ١٢

حمية التخلص من السموم
٢ ٠ ١ ٨ بر كتو أ   |   W E L L B E I N G حمية التخلص من السموم                 

حمية التخلص من السموم تعزز الجسم بمضادات األكسدة لتنظيف 
وإزالة السموم والمواد المأكسدة, ولهذه الحمية فوائد جمة 

خصوصا للدماغ والقلب والرئتين ،والكلى والجلد والجهاز المناعي.

من أجل تحقيق تلك الفوائد, يوصى بإتباع النصائح التالية:
تناول مقدار كاف من السوائل وباألخص الماء لتخليص الجسم 	 

من السموم وبمعدل 8 أكواب يوميًا. 
 تجنب السكر والعصائر المحالة والكربوهيدات المكررة, 	 

واستبدل الحلويات والسكريات بالفواكه الطازجة أوالمجففة.
 تناول قدر كاف من الخضار والفواكه )5 حصص في اليوم(, 	 

وباألخص الفواكه والخضار ذات األلوان الزاهية والتي تحتوي 
على مقدار كبير من الماء مثل الطماطم والخيار والخس 

والبرتقال والليمون. ينصح بتناول السوائل الصحية وذات 
السعرات الحرارية القليلة والتي تكون غنية بمضادات األكسدة 
مثل عصيرالليمون والخيار مع النعناع وعصير التفاح المضاف 

له القرفة.
 قلل من تناول األطعمة المكرّرة والمدخنة واللحوم المعلبة 	 

والصلصات الدهنية والمالحة.
 تناول قدرًا كافيًا من البروتينات وقم بخبز أوشواء طعامك بداًل 	 

من الغلي العميق أو الشواء على الفحم حيث يعتبران طريقين 
غير صحيتين إلعداد الطعام.

تخلص من الوزن الزائد وذلك بتناول الوجبات الصحية 	 
والمتوازنة وذات السعرات الحرارية القليلة وممارسة الرياضة 

والتي تشمل التمارين الهوائية وتمارين القوة.

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام على الوجبات الرئيسية 	 
ومن األفضل تقسيم وجبتك الغذائية إلى ثالث رئيسية وثالث 

خفيفة.
تجنب األطعمة التي تسبب عسر الهضم واإلمساك وتناول 	 

األطعمة الغنية باأللياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات 
والخضار والفواكه. تناول الطعام الغني بمضادات األكسدة مثل 
البذور والمكسرات وسمك السلمون والتونا والفواكه والخضار 

والشاي األخضر. 
تجنب الكحول والمشروبات الكحولية.	 
تجنب تناول السوائل المحتوية على الكافيين بكثرة, ألنه 	 

يستنزف سوائل الجسم ويسبب الجفاف وقلة النوم.
 	

نصائح غير متعلقة بالطعام:
مارس التنفس العميق لملئ جسمك ودماغك باألكسجين.	 
تجنب التدخين المباشر والسلبي.	 
مارس التمارين الرياضية بشكل منتظم لتحسين دورتك الدموية 	 

والمحافظة على جسمك صحي ومتوازن.
إهتم بنظافتك الشخصية وبشرتك وإغسل يديك بالماء 	 

والصابون عدة مرات باليوم. 
قسطًا كافيًا كاف من النوم والراحة.	 
تعلم التحكم بتوترك ومارس أنشطة إجتماعية متعددة.	 
 تجنب تناول المكمالت الغذائية أو األدوية من دون استشارة 	 

الطبيب.



صفحة ١٣

٢ ٠ ١ ٨ بر كتو أ   |   W E L L B E I N G مرحلة ما قبل السكري - المرض الصامت          

مرحلة ما قبل السكري - المرض الصامت

يمكن أن تنبهك مؤشرات مرحلة ما قبل السكري إلى ما إذا كنت 
معرًضا لخطر اإلصابة بالسكري في المستقبل أم ال. تحتل المملكة 

العربية السعودية المرتبة الثانية في الشرق األوسط من حيث معدل 
اإلصابة بمرض السكري، والسابع على مستوى العالم. ثالثة ماليين 

سعودي لديهم مؤشرات لمرحلة ما قبل السكري، والسمنة هي 
العامل الرئيسي المساهم في مرض السكري في المملكة العربية 

السعودية. 

ما هي مرحلة ما قبل السكري؟
مرحلة ما قبل السكري هي حالة صحية يكون فيها مستوى السكر 

في الدم لدى الشخص أعلى من المعدل الطبيعي ويمكن أن يؤدي 
في النهاية إلى تعرض الشخص للنوع الثاني من مرض السكري.

إن األشخاص الذين تم تشخيصهم بمرحلة ما قبل السكري عرضة 
لخطر اإلصابة بالنوع الثاني من داء السكري ونتيجة لذلك يتعرضون 

لخطر اإلصابة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب المزمنة 
والسكتة الدماغية والعمى والفشل الكلوي .

هل لدي مرحلة ما قبل سكري؟
يمكن أن يكون لديك مرحلة ما قبل السكري أو السكري من النوع 
الثاني غير المشخص بدون أي عالمات أو أعراض تحذيرية واضحة. 

غالًبا ما يمكن تجنب مرحلة ما قبل السكري من خالل تغيير نمط 
حياتك وسلوكك عن طريق ممارسة النشاط البدني والنظام الغذائي.

تجنب اإلصابة بمرحلة ما قبل السكري أو تأخير أو حتى الوقاية من 
مرض السكري مستقباًل. 

أكثر من نصف األشخاص 
الذين أكملوا اختبار مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لمرحلة ما قبل السكري 
حصلوا على نتيجة عالية 
الخطر إلحتمال اإلصابة 
بمرحلة ما قبل السكري.

قم بأداء اختبارنا لمعرفة احتمال إصابتك بمرحلة ما قبل السكري.
 http://jhah.com/prediabetes-en.aspxقم بزيارة الموقع



صفحة ١٤

بدء برنامج الوقاية من مرحلة ما 
قبل السكري "توازن"

٢ ٠ ١ ٨ بر  كتو أ   |   W E L L B E I N G بدء برنامج الوقاية من مرحلة ما قبل السكري                                                                                           

أقيم حفل افتتاح برنامج الوقاية من مرحلة ما قبل السكري "توازن" في مركز الظهران الصحي، حيث استقبل أكثر من ٤٠ 
مشارًكا مستعدين لحماية أنفسهم من مرحلة ما قبل السكري

الرئيس التنفيذي 
لمركز جونز هوبكنز 

ارامكو الطبي، د. 
دانييل ريجامونتي 

يرحب بالمشاركين في 
برنامج توازن 

يقدم الدكتور علي المال، 
مدير ومنسق برنامج 

توازن، لمحة عامة عن 
البرنامج

تصوير: سارة بالمر



صفحة ١٥

تعرفوا على بطلين حقيقيين

لماذا علينا تعلم اإلسعافات األولية؟ ألنها يمكن أن تحدث فرقًا في مواقف الحياة أو الموت. اقرأ كيف أنقذ إثنان من موظفي 
أرامكو السعودية حياة أحد زمالئهم باستخدام أساسيات اإلسعافات األولية.

يعمالن غزالن وإبراهام في دائرة الطيران في أرامكو السعودية.
تعرض أحد زمالئهم لنوبة قلبية في المكتب. قام كل من  غزالن وإبراهام بتطبيق أساسيات اإلنعاش القلبي الرئوي.

تم استخدام جهاز مزيل الرجفان مع اإلنعاش القلبي الرئوي.
أتمت غزالن دورة التدريب الطبي العام، وأتم إبراهام أوهانيس دورتين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: دورة أساسيات 

اإلنعاش القلبي الرئوي ودورة أساسيات اإلنعاش القلبي الرئوي للمدربين.
لقد توقف نبض زميلهم، إال أن غزالن وإبراهام نجحا في إبقائه على قيد الحياة.

لقد أنقذا حياته.
"لقد ساعدتهم معرفة كيفية استخدام مزيل الرجفان على إنقاذ حياة." د. سعد الحسنية، استشاري القلب ورئيس وحدة 

خدمات القلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٨ بر كتو أ   |   W E L L B E I N G تعرفوا علي بطلين حقيقيين                                                                                                           



صفحة ١٦

احتفاالت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
بعيد األضحى المبارك

W |  أكتوبر  ٢٠١٨  E L L B E I N G احتفاالت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بعيد األضحى المبارك        

من األشياء التي ترسم االبتسامة على وجه األطفال هي اإلحتفاالت 
التي تتضمن الهدايا، وهذا ما يقدمه قسم األطفال في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي سنوًيا. في كل عيد، يقدم القسم الهدايا 
ويستجيب األطفال بابتسامة عريضة. وقد انضم الدكتور دانيلي 
ريغامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

للموظفين وللمرضى الصغار لإلحتفال بعيد األضحى لهذا العام.

تصوير: ليلى قفشات



صفحة ١٧

 ٢ ٠ ١ ٨ أكتوبر   |  W E L L B E I N G        

٢٦ أغسطس، اجتمع موظفو مركز الظهران الصحي لالحتفال بعيد 
األضحى المبارك في جو من الزمالة والمرح. 



صفحة ١٨

٢ ٠ ١ ٨ بر  كتو أ   |   W E L L B E I N G                                                                                                                                      

الرئيس التنفيذي لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

د. دانييل ريغامونتي، في 
زيارة لمركز األحساء الصحي 
لالحتفال بعيد األضحى مع 

الموظفين.



صفحة ١9

W  |  أكتوبر  ٢٠١٨  E L L B E I N G األول في المملكة - تحديثات مباشرة من قسم الطوارئ بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   

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

األول في المملكة - تحديثات مباشرة من قسم 
الطوارئ بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل تحتاج لزيارة قسم الطوارئ؟ زر حسابك في 
ماي تشارت للتعرف على وقت اإلنتظار في أقرب 

قسم طوارئ بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
تعتبر هذه الخدمة التي محورها المريض األولى 

من نوعها في المملكة وهي إحدى خدمات قسم 
الطوارئ بمركزنا وتقدم لك أعلى معايير الرعاية 

الصحية الممكنة.



صفحة ٢٠

كل عام و أنتم بخير من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                                                                        

دام عزك يا وطن
كل عام و أنتم بخير من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تصوير: ليلى قفشات



صفحة ٢١
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صفحة ٢٢

٢ ٠ ١ ٨ أكتوبر   |  W E L L B E I N G مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي                                                                                                   

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي



صفحة ٢٣

W |  أكتوبر  ٢٠١٨ E L L B E I N G لماذا يسقط الكبار في السن؟                                                                                                                                                                           

لماذا يسقط الكبار في السن؟

هل تعلم بأن واحدًا من أصل خمسة حوادث سقوط كبار السن قد تسبب الكسور وإصابات خطيرة في الرأس؟

األسباب الرئيسية لسقوط كبار السن هي:ضعف البصر، الدوار، ردات فعل بطيئة، عضالت ضعيفة، الخوف،

"المحافظة على نمط حياة نشيط سيساعد على الحفاظ على التوازن والقوة، تعزيز الثقة بالنفس، التقليل 
من المخاوف، تحسين المرونة وسرعة ردات الفعل." مالك المسلم، أخصائية عالج طبيعي مشارك في مركز 

األحساء الطبي.



صفحة ٢٤

عودة إلى الماضي                                                                                                                        

عودة إلى الماضي: ١945

عودة إلى الماضي: ١95٢

المدخل الرئيسي لمركز 
الظهران الصحي 

طالب تمريض سعودي 
يستخدم ميكروسكوب في 
مركز الظهران الصحي ١9٥٢



صفحة ٢٥
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عودة إلى الماضي: ١95٢

طالب مختبر سعوديون 
يفرزون العينات 

عودة إلى الماضي: ١95٢

ممرض سعودي يقوم 
بتطعيم رجل أمن



صفحة ٢٦

خمسة مفاهيم خاطئة عن أشعة الثدي )الماموجرام(

أتعتقدين بأن عدم إجراء أشعة الثدي )الماموجرام( سنويًا لهذا العام أمر ضروري؟ أو هل أنت قلقة كثيرًا من فكرة التعرض لألشعة 
الكثيرة لجهاز الماموجرام؟ ال بّد أن تدركي أن إجراء فحص الثدي سنويًا للنساء اللواتي تعدين سن الخامسة واألربعين يساعد بشكل 

كبير في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأن هذا اإلجراء المهم يساعد بشدة في جعل عملية العالج والتعافي أقل شدة ناهيك عن 
أنه ُيسهم في رفع معدل البقاء على قيد الحياة. 

إليِك خمس مفاهيم خاطئة شائعة عن أشعة الثدي والتي تتداولها الكثير من النساء، وترين أن يكون لها تأثير سلبي كبير على صحتك 
على المدى البعيد. تّعرفي أكثر على هذا الفحص الذي يمكنه انقاذ حياتك من دون أي شك. 

الخطأ األول: ال توجد لدي أية أعراض 
تتعلق بسرطان الثدي وال توجد 

إصابات بهذا المرض في أسرتي. 
لهذا، أنا ال احتاج إلجراء أشعة الثدي 

)الماموجرام( سنويًا. 

الحقيقة: تسعون بالمائة من النساء 
المصابات بسرطان الثدي لم يكن 

لديهن أي تاريخ عائلي قديم يحتوي 
إصابات بهذا السرطان. وتقول سوزان 

هارفي، مديرة قسم األشعة وعلوم 
األشعة في مركز جونز هوبكنز، في هذا 

الشأن: "إن معظم سرطانات الثدي 
هي عبارة عن تغيرات جينية تلقائية 

ُيصاب بها الفرد وليس بالضرورة أن 
يعود أصلها لجين وراثي في األسرة 

يسبب سرطان الثدي".
ولهذا، توصي الكلية األمريكية لألشعة 

جميع النساء اللواتي تجاوزن سن الـ٤٥ 
بإجراء أشعة الثدي )الماموجرام( كل 
عام بغض النظر عن وجود أعراض 

أم ال، أو إصابات قديمة في األسرة 
أم ال. وتقول سوزان هارفي أيضًا: 
»إن التشخيص المبكر أمر في غاية 

األهمية. إن لم تجِر فحص الثدي 
)الماموجرام( وانتظرِت إلى أن تظهر 
عليِك أعراض المرض فربما تكونين 

قد وصلِت إلى مرحلة متقدمة منه أو 
إلى مرحلة لن يكون فيها العالج مفيدًا 

أو ممكنًا«. وفقًا للجمعية األمريكية 
للسرطان، إن التشخيص المبكر لمرض 

سرطان الثدي يزيد من معدل البقاء 
على قيد الحياة، والبالغة ٥ سنوات، 

بنسبة 99%، بينما يهبط معدل البقاء 
على قيد الحياة إلى ٢% فقط في 

حاالت المراحل المتقدمة من المرض. 

ُ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.

خمسة مفاهيم خاطئة عن أشعة الثدي                                                                                                                                 



صفحة ٢٧

الخطأ الثاني: ستعرضني أشعة الثدي 
)الماموجرام( لمستوى غير صحي وغير آمن  من 

اإلشعاع. 

الحقيقة: تقول سوزان هارفي: »من المعروف 
أن فحص الماموجرام يستعمل األشعة، ولكن 

نسبة اإلشعاع ضئيلة جدًا وُتعطى للمريض وفقًا 
للكميات المسموح بها طبيًا«. وألن التصوير 

بواسطة أشعة الثدي هو عبارة عن أداة فحص 
مثل غيرها، فإنها تخضع ألعلى مستويات 

التنظيم والمعايير الطبية. إن جهاز أشعة الثدي 
)الماموجرام( آمن طالما أنِك تجرين هذا الفحص 
في مركز طبي معتمد ويخضع ألنظمة وهيئات 
طبية رسمية. نحن نتعرض يوميًا إلى شتى أنواع 

األشعة في أي مكان في هذا العالم، ولكن ال 
بد أن تعلمي أن جرعة اإلشعاع الصادرة من جهاز 
أشعة الثدي مساوية لشهرين تقريبًا من اإلشعاع 
العام الذي تتعرض له المرأة في حياتها اليومية. 

الخطأ الثالث: إن جهاز أشعة الثدي )الماموجرام( 
الثالثي األبعاد هو نفسه جهاز أشعة الثدي 

)الماموجرام( التقليدي.  

الحقيقة: إن جهاز أشعة الثدي )الماموجرام( 
الثالثي األبعاد، أو ما ُيطلق عليه 

)التومسوسينثيزيز(، هو جهاز فحص متطور 
وأداة تشخيصية تساعد في الكشف المبكر عن 

سرطان الثدي. ولو قارنا هذا الجهاز الحديث 
بالجهاز الثنائي األبعاد، لوجدنا أن الماموجرام 

الثالثي األبعاد يعرض صورًا أكثر للثدي ويلتقط 
صورًا للمقاطع الرفيعة والرقيقة من أنسجة 

الصدر. وتقول سوزان هارفي: "إن جهاز أشعة 
الثدي )الماموجرام( الثالثي األبعاد أكثر وضوحًا 

ودقة وأكثر قدرة على تحديد الفرق بين األنسجة 
الطبيعية والسرطانية"، وتضيف: "بواسطة هذا 

الجهاز الحديث، تستطيع البيانات الكشف عن 
السرطان مبكرًا بنسبة ٤٠ بالمئة، وتقلل نسبة 

الخطأ بنسبة ٤٠ بالمئة، وتقلل كذلك من فرص 
إعادة الفحص بدون ضرورة". 

الخطأ الرابع: إن كنت مصابة بنوع معين من 
السرطان في أنسجة الصدر، هل تستطيع أشعة 

الماموجرام اكتشاف ذلك الورم؟ 

الحقيقة: تقول سوزان هارفي: "نحن نؤكد دائمًا 
على ضرورة إجراء النساء لفحص الماموجرام كل 

عام، ولكن هنالك محددات لذلك«. والسبب في 
ذلك هو كثافة أنسجة الصدر، فكلما زادت كثافة 
األنسجة، تزداد معه احتمالية أن يكون السرطان 

مختفيًا بين األنسجة. وتضيف: »قد يختبأ 
السرطان بين أنسجة الثدي الطبيعية وقد تسلك 
بعض األورام الحميدة سلوك الخاليا السرطانية. 

ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى من التصوير

 لفحص الثدي ذو األنسجة الكثيفة، كجها أشعة 
الثدي )الماموجرام(  الثالثي األبعاد أو أشعة 
MRI أو التصوير فوق الصوتي )ألتراساوند( 

للحصول على صور إضافية أكثر             دقة 
ووضوحًا". 

الخطأ الخامس: أجريت فحصًا اعتياديًا للثدي 
بواسطة أشعة الثدي )الماموجرام( العام 

الماضي، هل احتاج لفحص آخر هذا العام؟ 

الحقيقة: إن فحص الماموجرام هو إجراء كشفي 
وليس وقائي. وتّوضح هارفي هذا الجانب 

بقولها: "إن وجود أجهزة األشعة اإلعتيادية أمرًا 
رائعًا ولكن هذا ال يلغي فكرة أن تكون فحوصات 

األشعة المستقبلية طبيعية هي األخرى«، 
وتضيف: »أظهرت دراسات عالمية مميزة 

انخفاضًا بنسبة ٣٣% في عدد حاالت الوفاة 
الناتجة عن سرطان الثدي بين النساء اللواتي 

تجاوزن ٤٥ من العمر واللواتي واظبن على إجراء 
فحص أشعة الثدي )الماموجرام(".
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صفحة ٢٨

مكافحة سرطان الثدي

شهر أكتوبر هو شهر مخصص للتوعية بمرض سرطان الثدي. 
وفي مختلف أرجاء العالم، تركز الحمالت الصحية العالمية 

على تثقيف الناس وزيادة وعيهم بشأن مكافحة سرطان الثدي 
والوقاية منه. إن سرطان الثدي هو نمو وتضاعف غير طبيعي 

في حجم أنسجة الثدي ويتخذ شكل عقد أو أورام. غالبًا ما تصاب 
النساء بسرطان الثدي نتيجة لتقدم عمر أنسجة الثدي. ولكن أقل 

من ١٠ بالمائة من هذه الحاالت تكون النساء المصابات به قد 
ورثن جينات سرطان الثدي )المصدر ACS, ٢٠١٦( عن أهلهن. جدير 
بالذكر، أن سرطان الثدي ال يصيب النساء فقط بل الرجال كذلك، 

ولكن معظم حاالت اإلصابة بالمرض هم من النساء اللواتي 
تجاوزن الـ٦٠  من أعمارهن.

األخبار المحزنة: 
أن سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء .. 

في المملكة العربية السعودية، وصلت نسبة اإلصابة بسرطان 
الثدي إلى ١٦ بالمئة تقريبًا من إجمالي عدد الحاالت التي تم 

فحصها مؤخرًا. أكثر من ٣ آالف امرأة أصبن بسرطان الثدي في 
عام ٢٠١٢م وحدها المصدرر: مركز بحوث السرطان البريطاني، 

٢٠١٦(.من المتوقع أن يتم تشخيص ١٣% تقريبًا من النساء 
 ,SEER( بإصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة ما خالل حياتهن

.)٢٠١٦

األخبار المفرحة: 
التشخيص المبكر ضرورة مّلحة. إن تشخيص سرطان الثدي في 

مراحله المبكرة يوفر للمريضة فرصة أكبر لحياة صحية أطول. 
9٠% من المصابات بسرطان الثدي يعشن بمعدل خمس سنوات 

أو أكثر منذ تشخيصهن بالمرض، ولكن معدل البقاء على قيد 
الحياة بعد المرض يعتمد بشكل كبير على المرحلة التي سيحددها 

التشخيص والفحص لسرطان الثدي. 
من النادر أن تصاب الفتيات الشابات بسرطان الثدي. عادًة ما يتم 
تشخيص المرض عند النساء وهن في العقد الستيني من العمر 

.)٢٠١٦ ,SEER(
تحصل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخمسين والستين من 

العمر على استفادة كبرى من إجراءات الفحص السنوي بواسطة 
أشعة الثدي )الماموجرام( للكشف عن المرض مبكرًا، ألنه السبيل 

الرئيسي لوقايتهن وحمايتهن منه. )WEEDON, و آخرون، ٢٠١٤(.

كيف تبعدين عنك شبح اإلصابة بسرطان الثدي: 
استشيري طبيبك للحصول على الفحص الخاص بسرطان الثدي 
بواسطة أشعة الثدي )الماموجرام(، وهذه الخطوة مهمة للغاية 

لتشخيص المرض في مراحله المبكرة. واعتمادًا على عمرك 
وعوامل الخطر الخاصة بك، يستطيع الطبيب أن يوصي باتباع 

اإلستراتيجية المناسبة للفحص. 
واظبي على ممارسة الرياضة وتجنبي تناول الكحول. فتعاطي 

الكحول والكسل والخمول والبدانة المفرطة كلها قد تؤدي 
لإلصابة بسرطان الثدي. 

استعيني باإلستشارة الطبية حال شعورك بأي ألم في الثدي أو 
بمالحظة بعض التغيرات في شكل الجلد أو إفرازات من الحلمة أو 

تكتالت تحت الصدر أو حوله. 
يوفر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تقنية الفحص بواسطة 

أشعة الثدي. الرجاء االتصال بمقدم الرعاية األولية المحدد الختيار 
نوع الفحص المناسب لك. 

لقد تطّورت طرق مكافحة سرطان الثدي منذ أن اكتشفت 
أشعة الثدي )الماموجرام( ألول مرة في الخمسينيات من القرن 
الماضي، والتي ساعدت كثيرًا في تشخيص المرض في مراحله 
األولى وأنقذت حياة الكثير من النساء من موت مّحتم. ولكن ما 
يزال أمامنا الكثير لننجزه في هذا المجال لحماية النساء والرجال 

من هذا المرض الفّتاك، والنساء يلعبن دورًا مهمًا في عملية 
مكافحة هذا المرض. ال بّد أن نوسع مدارك المجتمع برمته بشأن 
أهمية الوقاية من سرطان الثدي لكي نحافظ على صحة وسالمة 

أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. 

بقلم:  أنجيال ويلكينز-باسيت
ممرضة ممارسة - طب العائلة 
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صفحة ٢9
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الموسوعة الصحية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
خذ بزمام صحتك

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لمرضانا وأفراد 
عائالتهم الموسوعة الصحية اإللكترونية، وهي مركز 

للمعارف الطبية والصحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 
وتعتبر هذه الموسوعة مصدرًا تعليميًا شاماًل يحتوي على 

معلومات منظمة بطريقة يسهل البحث عنها، وبرامج 
شرح تفاعلية وملخصات مدعمة بالصور يسهل تحميلها 

وحفظها. للوصول للموسوعة الطبية من جهاز الكمبيوتر 
  www.JHAH.com أو من هاتفك النقال، قم بزيارة

واختر  Health Awareness من القائمة العلوية ثم اضغط 
 .Health Encyclopedia على

١ .www.JHAH.com قم بزيارة موقع

٢ ."Health Encyclopedia"<"Health Awareness اضغط على

اضغط على علم السعودية لتغير اللغة إلى العربية . ٣
اضغط على عالمة البحث  في الموسوعة الصحية. ٤
اضغط على األمراض < السرطان > سرطان الثدي. ٥

أربع خطوات بسيطة لمعرفة المزيد عن سرطان الثدي



صفحة ٣٠

نصائح حول الصحة و التغذية الصحية لطالب المدارس                                                                             

خــالل ســنوات الدراســة، يمــر الطفــل والمراهــق بتطــورات جســدية 
بــل  الجســم  علــى  النمــو  ذلــك  يقتصــر  وال  وملحوظــة،  كثيــرة 
ــة  ــة الصحي ــك، تلعــب التغذي ــر. ولذل ــاغ وأســلوب التفكي ــى الدم عل

والمناســبة دورًا جوهريــًا فــي نمــو العقــل والجســم. 

المشــبعة  للدهــون  المفــرط  الســيئة واإلســتهالك  التغذيــة  تّعــد 
ــر  ــواع األمــراض غي ــة بشــتى أن والســكريات وصفــة ســريعة لإلصاب
المعديــة كالســكري وأمــراض القلــب والســكتات الدماغيــة والبدانــة 
ــواع معينــة مــن الســرطان. ولكــن  المفرطــة وهشاشــة العظــام وأن
تربيــة األبنــاء علــى اتبــاع التغذيــة الصحيــة منــذ الصغــر، ســيجعلهم 
طــوال  صحيــة  حياتيــة  أســاليب  اتبــاع  علــى  مســتقباًل  يعتــادون 

حياتهــم. 

ــز  ــز جون ــذاء فــي مرك ــة و خدمــات الغ ــة العالجي يقــدم قســم التغذي
هوبكنــز أرامكــو الطبــي بعــض النصائــح التــي تّعــرف الوالديــن علــى 
مــن  المناســبة  واالختيــارات  والصحيــة  الســليمة  التغذيــة  طــرق 

والمشــروبات: المأكــوالت 

علــى الوالديــن توفيــر األطعمــة والمشــروبات الصحيــة داخــل 	 
المنــزل وتدريــب أبنائهــم علــى اختيــار المناســب والصحــي مــن 
الطعــام والشــراب وعــدم تــرك الوجبــات. إن تنــاول ثــالث وجبات 
صحيــة ومتوازنــة غذائيــًا ومــن ٢ إلــى ٣ وجبــات صحيــة أخــرى 

خــالل اليــوم أفضــل بكثيــر مــن تنــاول ثــالث وجبــات كبيــرة. 

اإلفطــار 	  وجبــة  أن  الحقيقــة:  هــذه  اليــوم  يعلــم  بــات  كلنــا 
الصباحيــة هــي أهــم وجبــة فــي اليــوم كلــه. لذلــك، فــإن تعــود 
األبنــاء علــى تنــاول فطــور متــوازن وصحــي صبــاح كل يــوم 

يســاعدهم كثيــرًا فــي التركيــز الذهنــي فــي المدرســة وينّمــي 
مهاراتهــم التعليميــة يجــب أن يكــون الوالــدان قــدوة ألبنائهــم، 
مــن خــالل اعتيادهمــا علــى تنــاول كل مــا هــو صحــي مــن طعــام 
ــى صحتهمــا ونشــاطهما ووزنيهمــا  أو شــراب، والمحافظــة عل

ــاء.  ــى لألبن ــااًل أعل ــا مث تحــت الســيطرة ليكون

 )My Plate( )نحــن نحــث الطــالب علــى اســتخدام النمــوذج )صحنــي
أطعمــة  علــى  تحتــوي  أن  ومراعــاة  الغذائيــة  وجباتهــم  لتنظيــم 
ونشــاطهم  علــى صحتهــم  تحافــظ  ومغذيــة  ومشــروبات صحيــة 

وتركيزهــم وأوزانهــم. وهــذا النمــوذج هــو: 

١/٤ الصحــن يتضمــن حبوبــًا كاملــة أو حبــوب الــذرة غيــر المحــالة 	 
أو قطعــة مــن الخبــز األســمر أو األرز أو الباســتا أو البطاطــا 
بالطاقــة  الجســم  يّمــد  الربــع  هــذا  مســلوقة(.  أو  )مشــوية 

واألليــاف والكثيــر مــن الفيتامينــات والمعــادن. 

١/٤ الصحــن يحتــوي علــى الفواكــه الطازجــة أو المجففــة أو غيــر 	 
المحــالة. إن رغبــت بالعصيــر فيجــب أن يكــون طازجــًا. 

١/٤ الصحن مخصص للخضروات )النيئة أو المطبوخة(. 	 

١/٤ الصحــن مخصــص للبروتيــن، كاللحــم األحمــر الخالــي مــن 	 
الدهــون أو الدجــاج المنــزوع الجلــد أو المأكــوالت البحريــة أو 
الفــول  زبــدة  أو  اللبنــة  أو  الدســم  القليــل  الجبــن  أو  البيــض 

الســوداني. 

نصائح حول الصحة والتغذية الصحية لطالب المدارس
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نصائح مهمة تهم صحتك وسالمتك:  
أو 	  والصابــون  بالمــاء  يديــك  غســل  علــى  واظــب 

التعقيــم.  بســائل  جيــدًا  تعقيمهــا 
أغســل أســنانك بعــد كل وجبــة وقبــل النــوم وقــم 	 

بزيــارة طبيــب األســنان مــرة فــي الســنة علــى األقــل. 
والمشــروبات 	  الحلويــات  اســتهالك  مــن  قلــل 

الســكر.  علــى  المحتويــة 
كــن نشــيطًا مــن خــالل مزاولــة أي نشــاط رياضــي 	 

ســاعة واحــدة علــى األقــل كل يــوم. 
إلــى 	  تصعــد  حالمــا  األمــان  حــزام  وضــع  تنــس  ال 

قيــادة  عنــد  األمــان  خــوذات  واســتعمل  الســيارة 
الدراجــة. 

يجب أن تنام ما بين ٧ إلى ٨ ساعات في اليوم. 	 

٣ أكــواب فــي اليــوم مــن الحليــب أو منتجــات األلبــان. ويفضــل هنــا 
تنــاول الحليــب القليــل أو الخالــي مــن الدســم أو الزبــادي أو الشــنينة، 
وهــذا البنــد يمــد الطالــب بالبروتينــات والكالســيوم والفيتاميــن )د( 

الضروريــة فــي بنــاء العظــام.  

الوجبات الصحية: 

الحليــب أو اللبــن أو الزبــادي القليــل أو الخالــي الدســم أو الزبادي 	 
المطعــم بالفواكــه الطازجــة أو مخفــوق الحليب القليل الدســم. 

المهلبيــة المصنوعــة مــن الحليــب القليــل أو الخالــي الدســم 	 
والفواكــه. 

مكعبات الجبن القليلة الدسم والفواكه. 	 

البيتــزا المحضــرة مــن الدقيــق األســمر والمغطــاة بطبقــة مــن 	 
لجبــن القليــل الدســم أو الدجــاج المنــزوع الجلــد أو الخضــروات. 

الساندويشــات المحضــرة مــن الخبــز األســمر والجبــن القليــل 	 
الحمــص بطحينــة مــع  أو  الدســم  القليلــة  اللبنــة  أو  الدســم 

الخضــروات. 

سندويشــات الدجــاج المنــزوع الجلــد أو البيــض، أو زبــدة الفــول 	 
الســوداني المقرمــش، أو ســمك التونــا أو اللحــم األحمــر الخالي 

مــن الدهــون مــع شــرائح الطماطــم أو الخيــار. 

الدقيــق األســمر والكعــك الــذي يحتــوي علــى الفواكــه والقليــل 	 
مــن الســكر. 

كيك الموز أو الجزر. 	 

الفواكه الطازجة أو المجففة أو عصائر الفواكه غير المحالة. 	 

الخضروات النيئة أو المطبوخة. 	 

البطاطــا المشــوية المخبــوزة بالفــرن والمغطــاة بطبقــة مــن 	 
الجبــن أو اللبنــة القليلــة الدســم. 

األســمر 	  الخبــز  أرغفــة  مــن  المحضــرة  الزعتــر  سندويشــات 
شــرائح  مــع  الدســم  القليــل  الجبــن  أو  باللبنــة  والمحشــية 

الخيــار.  أو  الطماطــم 

الفشار الخالي من الدسم 	 

التسّوق الصحي: 

يمكــن ألطفالــك الصغــار أن يشــاركوا فــي رحــالت التســوق 	 
يحــب  المنــزل.  فــي  المختلفــة  األطبــاق  وتحضيــر  الصحيــة 
يمكنهــم  تحضيــره.  فــي  يســاعدون  الــذي  الطعــام  األطفــال 

أن يســاعدوك فــي وضــع قائمــة التســّوق وشــراء األطعمــة 
الصحيــة.  والمشــروبات 

مــن األطعمــة الجيــدة لصحتكــم وصحــة أطفالكــم هــي: الفواكه 	 
الطازجــة والمجففــة، ألــواح الفواكــه المجففــة، الخضــروات، 
الحبــوب والمكســرات غيــر المملحــة، منتجــات األلبــان القليلــة 
والخاليــة الدســم، الحبــوب الكاملــة، رقائــق الــذرة غيــر المحــالة 
)cereals(، عصائــر الفواكــه غيــر المحــالة، الزبــادي المطعــم 
بالفواكــه والقليــل الدســم، زبــدة الفــول الســوداني المقرمشــة، 
مــن  الخاليــة  الحمــراء  اللحــوم  األســمرين،  والمعكرونــة  األرز 
الدهــون، المأكــوالت البحريــة، الدجــاج المنــزوع الجلــد، الزيــوت 
الصحيــة، البقوليــات، التونــا، الســردين، الســالمون والحمــص. 

وتذكــر أن تنتبــه دائمــًا لتاريــخ صالحيــة هــذه المنتجــات. 

أمــا األطعمــة غيــر الصحيــة فمنهــا: األطعمــة والمشــروبات 	 
ــوب المحــالة،  ــض، والحب ــز األبي ــى الســكر، والخب ــة عل المحتوي
والجبــن  والصوصــج،  والســكاكر،  والصــودا،  والشــكوالتة، 
المحتــوي  والبســكويت  كيــك،  والبــان  والوافــل،  الكريمــي، 
علــى الكريمــة، والمعجنــات الدســمة والمحــالة. إضافــة إلــى 
رقائــق البطاطــا، واللحــم المجفــف بالملــح، والمرتديــال، وقطــع 
ــالت والصلصــات  ــس( والتتبي ــة )الشــيكن ناجيت ــاج المقلي الدج
النكهــات،  علــى  المحتــوي  أو  المالــح  والفشــار  الدســمة، 
ــى الكامــل  ــادي المحّل ــب أو الزب ــة، والحلي والمكســرات المملح

الدســم والكاســترد التجــاري. 



صفحة ٣٢

٢ ٠ ١ ٨ أكتوبر    |   W E L L B E I N G سعادة الدكتور محمد آل ناجي، مدير جامعة حفر الباطن في زيارة إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                         

سعادة الدكتور محمد آل ناجي، مدير جامعة حفر 
الباطن في زيارة إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ــز  ــذي لمركــز جون ــي، الرئيــس التنفي ــل ريغامونت ــور دانيي رحــب الدكت
هوبكنــز أرامكــو الطبــي بســعادة الدكتــور محمــد آل ناجــي، مديــر 
جامعــة حفــر الباطــن، والوفــد المرافــق لــه لمناقشــة أوجــه التعــاون 
حــول تطويــر المهــن الصحيــة فــي المملكــة. وقــد شــارك مركــز جونــز 
أرامكــو الطبــي نجــاح برامــج اإلقامــة لألطبــاء، وأحــدث  هوبكنــز 
التقنيــات المســتخدمة فــي الصيدليــة. وقــد ناقــش المشــاركون 

ــب المســتمر.  الفــرص المتاحــة مــن خــالل التدري
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 حقيقــة: تعتبــر أمــراض القلــب واألزمــات القلبيــة أســبابًا أساســية 
للوفــاة فــي مختلــف أرجــاء العالــم، فهــي تــودي بحيــاة أكثــر مــن 
ــة  ــات الجمعي ــًا إلحصائي ــد تبع ــام الواح ــون شــخص فــي الع ١٧ ملي

ــب.  ــة للقل الدولي
البدانــة المفرطــة والخمــول والكســل والتدخيــن  عوامــل الخطــر: 
ــى مســتويات  ــدم الســيطرة عل ــة وع ــر الصحي ــاول األطعمــة غي وتن
األوعيــة  فــي  الدهــون  وتراكــم  الــدم  الــدم وضغــط  فــي  الســكر 

الدمويــة. 
خطــة العمــل: إذًا، ال بــّد مــن وضــع خطة محكمــة لمواجهة كل ذلك. 
تقــدم وحــدة خدمــات التغذيــة الســريرية فــي مركــز جونــز هوبكنــز 
ــة المهمــة التــي  أرامكــو الطبــي لــك بعــض االســتراتيجيات الغذائي
ــادة الكولســترول فــي  ــة بزي ستســاعدك فــي خفــض فــرص اإلصاب
الجســم وارتفــاع ضغــط الــدم والبدانــة المفرطــة وبالتالــي ســتقلل 
بشــكل كبيــر فــرص اإلصابــة بأمــراض القلــب التــي تــؤدي إلــى 
المــوت فــي عمــر مبكــر، وســتجنبك هــذه النصائــح كذلــك اإلصابــة 
باألمــراض غيــر المعديــة كالســكري واألزمــات القلبيــة وهشاشــة 

ــواع الســرطان. العظــام وبعــض أن
قّلــل مــن اســتهالك األطعمة الغنيــة بالدهون المشــبعة والمتحولة 
كمنتجــات األلبــان الكاملــة الدســم والدهــون الحيوانيــة واللحــوم 

المّصنعــة والدســمة والحلويــات والمعجنــات والبســكويت. 
كالمخلــالت  المالحــة  واألطعمــة  الملــح  اســتهالك  مــن  قّلــل 
واللحــوم  المعلــب  والحســاء  الســلطة  وتتبيــالت  والصلصــات 

المالحــة.  والمكســرات  المّصنعــة 
واظــب علــى ممارســة الرياضــة لخســارة الــوزن الزائــد وحافــظ علــى 
ــي  ــة الت ــة الســعرات الحراري ــة كمي ــي مــن خــالل موازن ــك المثال وزن

اليوم العالمي للقلب - ٢9 سبتمبر

األطعمــة  واســتهالك  والكســل  الخمــول  إن  يوميــًا.  تســتهلكها 
الغنيــة بالســعرات الحراريــة تــؤدي حتمــًا  إلــى البدانــة المفرطــة. 

ابتعــد عــن قّلــي الطعــام فــي الزيــت واســتعض عــن ذلــك بخبــزه فــي 
الفــرن أو ســلقه بالمــاء. 

عندمــا ترغــب فــي تنــاول الطعــام خــارج منزلــك، ابحــث عــن األطعمــة 
والفواكــه  الكاملــة  والحبــوب  والخضــروات  كالفواكــه  الصحيــة، 
واللحــوم  الدســم  والقليلــة  الخاليــة  األلبــان  ومنتجــات  المجففــة 
المنزوعــة الدســم والدجــاج الخالــي مــن الجلــد والمأكــوالت البحريــة 
غيــر  والمكســرات   )cereals( المحــالة  غيــر  والحبــوب  والعصائــر 

المملحــة والزيــوت الصحيــة. 
تجنــب التدخيــن بنوعيــه )الســالب واإليجابــي( والمشــروبات الكحولية 
ألنهــا تزيــد مــن نســب اإلصابــة بشــتى أنــواع األمــراض المهلكــة 
وتقلــل نســبة األوكســجين الواصــل إلــى الدمــاغ والعضــالت. اجعــل 
منزلــك ومــكان عملــك وســيارتك واألماكــن العامــة التــي ترتادهــا، 

أماكــن خاليــة تمامــًا مــن التدخيــن. 
ــى ممارســة الرياضــة بانتظــام، كالمشــي الســريع لمــدة  واظــب عل
تتــراوح بيــن ٣٠ إلــى ٦٠ دقيقــة فــي اليــوم. إن ممارســة تماريــن 
اإليروبكــس الهوائيــة تعــزز صحتــك ونفســيتك وتقلــل مــن الضغــط 
العضــالت  وكتلــة  العظــام  صحــة  مــن  وتزيــد  النفســي  والتوتــر 
وتحافــظ علــى وزنــك الصحــي وتنشــط الــدورة الدمويــة فــي الجســم 
كلــه وتقلــل الشــهية وتســاعدك فــي المحافظــة علــى مســتويات 
ــدم والكولســترول ضمــن مســتوياتها  ــدم وضغــط ال الســكر فــي ال

الطبيعيــة. 
شــّجع أفــراد أســرتك وأصدقائــك وزمالئــك فــي العمــل علــى اتبــاع 
ــة والحميــات الغذائيــة المفيــدة.  ــاة الصحيــة والحيوي أســاليب الحي
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السادة العالقات العامة، 

اســمي فــادي نــزال، وقــد خضعــت مؤخــًرا لعمليــة تنظيــر بطــن أجراهــا الدكتــور رضــوان أحمــد. قــد يشــعر 
ــا بالوحــدة والعزلــة أثنــاء التعافــي مــن عمليــة جراحيــة، إال أن طاقمكــم التمريضــي وفــر  اإلنســان أحياًن
ــة. أود أن أثنــي علــى وجــه الخصــوص علــى بعــض األشــخاص  ــا بشــكل محتــرف للغاي ــة واهتماًم رعاي

ألدائهــم الرائــع فــي رعايتــي: 
الممرضــة ايســوبل ســيلفان: لقــد اعتنــت بــي فــور خروجــي مــن العمليــة وطــوال الليــل، وأقــل مــا يمكــن 
أن يقــال عنهــا أنهــا ممارســة صحيــة اســتثنائية. كانــت رعايتهــا لــي مثاليــة. كانــت ليلتهــا مزدحمــة بالعمــل 
لكنهــا كانــت قــادرة علــى أداء فــوق مــا توقعــت. بالحــرف الواحــد كانــت مذهلــة وأقيمهــا مــن منظــور 

الكفــاءة والرعايــة بدرجــة ١٠/١٠. 
ــد  ــي بع ــوم الثان ــا. كان الي ــي فيه ــت ترعان ــي كان ــة الت الممرضــة شــيال كولمــا : هــذه هــي المــرة الثاني

ــم. ــا بشــكل دائ ــا محترفــة فــي عمله ــرر أنه ــة. أك ــة الجراحي العملي
الممرضــة بريســيال نــاردو: مــاذا يمكننــي أن أقــول! ســلوك ممتــاز وحــب كبيــر للمســاعدة. بالرغــم مــن 

كثــرة مشــاغلها، كانــت دائًمــا مبتســمة ومهتمــة وفــي الصــف األول دائمــا . 
ــا فــي المملكــة وفــي بلــدي  ــا مــن عمــري، هن لقــد دخلــت المستشــفى عــدة مــرات طــوال الـــ ٥٢ عاًم
الواليــات المتحــدة؛ والموظفيــن هنــا ذوي كفــاءة عاليــة، ومــن واجبنــا الثنــاء علــى جهودهــم فــي العمــل 

والتزامهــم واجتهادهــم. 
كمــا أود ان أثنــي علــى بــول برينــان، وكيــل اســبريتو، وخليــل فــي الجنــاح. إنهــم ال يتوانــون عــن التأكــد 
ــع الموظفيــن اآلخريــن مــن عمــال النظافــة إلــى  مــن سالســة ســير العمــل، وأود ان أشــكر أيًضــا جمي

الموظفيــن الذيــن يقدمــون الطعــام.
وأخيًرا وليس آخًرا... الدكتور رضوان والذي كان رائًعا بحق!

أرجو منكم إسداء خدمة لي والتأكد من شكر هؤالء األفراد. 

وشكًرا لكم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
مع تحياتي، 

فادي نزال

خطاب شكر مقدم إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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تحية طيبة وبعد...
عزيزي الدكتور أكرم،

 
ال أعــرف حًقــا مــن أيــن أبــدأ. كنــت حقــا معجًبــا بأدائــك فــي قســم الطــوارئ. ســلوكك المهنــي والتفكيــر 
العميــق والســرعة فــي التصــرف بخصــوص ابنــي الــذي قــال لــي: مــا أروع هــذا الطبيــب. عــالوة علــى 
ذلــك النجــاح الكبيــر فــي العمليــة التــي أجريتهــا إلبنــي والتــي انتهــت بــدون أخطــار. أكــرر وأكــرر، ال أعــرف 

كيــف أشــكرك علــى هــذا النجــاح العظيــم. أتمنــى لــك التوفيــق دائمــا د. أكــرم.
 

مع خالص تحياتي، 
سلمان حليلي

خطاب شكر مقدم  إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تم تقليل عدد رموز التحقق لماي تشارت 
من 9 إلى 6 أرقام

اســتمع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلفادات 
المرضى حول تجربتهم مع ماي تشــارت

لقــد طلبتــم ولقــد اســتمعنا لطلبكم. أفــاد مرضانا 
أن رمــز التحقــق فــي مــاي تشــارت والمكــون مــن 
9 أرقــام طويــل جــًدا ومــن الصعــب تذكــره، لــذا تــم 

تقليلــه إلــى ٦ أرقــام. 
للدخــول لحســابك فــي مــاي تشــارت، قــم بزيــارة: 

Jhah.com/mychart.aspx
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،أو من خارج أرامكو 

أرامكو  اتصلزعلى 9١١.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل  بقيق، اتصل 	 
على الهاتف رقم: ٠١١٠ ٥٧٢ ١٣ 9٦٦+

األحساء: اتصل على 9١١	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠9١١ ٦٧٣ ١٣ 9٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧9١١ ٥٧٦ ١٣ 9٦٦+.

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 ٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-9٦٦+ من خارج 

المملكة

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

٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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-	 
 +9٨٧٧-١٣-٦٦

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨٧٧، 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 ١٨ 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 ١٢ 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  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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 :

+9٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٦٦        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة ٣٧

 قنوات التواصل اإلجتماعي
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٨ | أكتوبر    W E L L B E I N G قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.                   .                                                                .                      

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 +٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-9٦٦+  )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 ٧ صباحًا إلى ٤ عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

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

أكثر من

١٥,٥٦٢
متابع

أكثر من

٣,٢9٢
متابع

٢٤9
متابع

١٧,٨٧٣ 
مشاهدة

أكثر من

٢,٥99 متابع

أكثر من

٥٧,٥٦٥
متابع

Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟



صفحة ٣٨


