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بكــم يف صفحــة أخبــار مركــز جونــز  مرحبــاً 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي JHAH، حيــث ميكنكــم 
ــة  ــار الصحــة والعافي الحصــول عــى أحــدث أخب

ــة. ــة واملقبل ــة الحالي ــالت الصحي والحم

الرجــاء  للمشــاركة،  أو  لالقرتاحــات  لألســئلة، 
عــى: للمحــررة  إلكرتونيــة  رســالة  إرســال 

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

ــي -  ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــار مرك أخب
ــزيل: ــل املن ــة التوصي خدم

 

الشــخيص  اإللكــرتوين  الربيــد  عنــوان   ســجل 
لجميع أفــراد عائلتــك وســيتمكنون أيضــاً مــن 
ــز  ــة مــن مرك ــار الصحــة والعافي تلقــي آخــر أخب

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

األخبــار  آخــر  عــى  والحصــول  لإلشــرتاك 
أرامكــو  هوبكنــز  جونــز  ملركــز  واملســتجدات 
الطبــي، الرجــاء إرســال رســالة الكرتونيــة إىل:

Health.Information@JHAH.com

 

تصدر املجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهرياً من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار املركز وتعزيز النمط الصحي للحياة

داخل هذا العدد
١يوم مميز ألطفال مميزين

٢رشكاء يف التميز

٤موقع )Alzcast.org( يسعى إىل الكشف املبكر عن الخرف املبكر

٥وصفة صحية: املجدرة

٦أسئلة وأجوبة حول رسطان القولون 

٨أمل األحمري: منسقة توظيف كادر التمريض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تّعرفــوا عــى إميــا دازا: املمرضــة املختصــة بالعنايــة بالجــروح والفتحــات الجلديــة يف مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي
١٠

ــة  ــرق الوقاي ــن )Macular Degeneration(: ط ــة الع ــي ملقل ــور البقع ــرباء: الضم ــألوا الخ اس

ــار الســن ــدى كب ــرض ل ــن امل ــر ع والكشــف املبك
١٢

يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ب ٨٧ موظف وموظفة انضموا للعمل 

خالل شهر مارس ٢٠١٦
١٤

١٥أنا أسمعك: أنا أسمع عائلتي، أنا أسمع أصدقايئ

١٦تعرفوا عى إداريي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجدد

أهم النصائح لخفض مستوى الكوليسرتول يف الدم

كوادر طبية: حنن العبايس
١٨

محارضات صحية عى الشبكة اإللكرتونية من جونز هوبكنز ميديسن

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
١٩

لصوتك القدرة عى التغيري

األحداث القادمة التي ينظمها مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
٢٠

٢١أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الرعاية عن طريق مشاركة املعرفة

صفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى لينكدإن
٢٢
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ــة، ولكــن األجمــل  ــة والجميل عــى الرغــم مــن جــال أشــعة الشــمس الدافئ

ــال  ــي ارتســمت عــى وجــوه األطف ــت الضحــكات واالبتســامات الت ــا كان منه

وهــم يلعبــون ويتقافــزون فرحــاً ويفتحــون هداياهــم ويصفقــون عــى إيقــاع 

ــة  ــوم املتع ــذة يف ي ــام لذي ــات طع ــم وجب ــع ذويه ــون م ــيقى ويتناول املوس

والفــرح الــذي أقامــه مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لألطفــال املصابــن 

مبتالزمــة داون يف ٢٦ مــن شــهر مــارس يف حديقــة جميلــة خلــف فنــدق 

ــد.  ــون املعيب كارلت

ــال  ــض يف األطف ــة األي ــراض عملي ــة يف أم ــاع، االختصاصي ــة أ. صّن ــول نوري وتق

ــا  ــة: »حرصن ــي ومنســقة هــذه الفعالي ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن يف مركــز جون

منــذ عــدة ســنوات عــى إقامــة هــذه الفعاليــة التــي يســتمتع فيهــا األطفــال 

مــع ذويهــم«، وتضيــف: »مــن الجميــل أن نــرى مرضانــا وأرسهــم يســتمتعون 

بربنامــج هــذه الفعاليــة خــارج العيــادة، التــي تتيــح للمــرىض واألرس التفاعــل 

مــع بعضهــم يف الهــواء الطلــق«. 

تضمــن برنامــج يــوم املتعــة والفــرح عــدداً مــن الفعاليــات املســلية واأللعــاب 

والوجبــات الغذائيــة املتنوعــة تتخللهــا الكثــري مــن الضحــكات واملتعة. شــاركت 

ــم  ــاً )AP4U( لتقدي ــة ذاتي ــو املّوجه ــة أرامك ــز مجموع ــوم املمي ــذا الي يف ه

 )AP4U( الدعــم لــألرس ولألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومجموعــة

شــكلّها عــدد مــن اآلبــاء واملتطوعــن وأفــراد مــن مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي وإدارة أرامكــو الســعودية.  

كــا شــاركت مجموعــة وجــدان، وهــي منظمــة غــري ربحيــة، يف هــذه الفعاليــة 

مــن أجــل تقديــم الدعــم واإلســناد للمصابــن مبتالزمــة داون وأرسهــم، 

كاالستشــارات الطبيــة وتطويــر املهــارات والتدريــب عــى املهــارات الحياتيــة. 

ــى بعــد غــروب الشــمس  ــوف يف الحديقــة حت ظــل األطفــال وأرسهــم والضي

ــوم  ــد ي ــن الراحــة بع ــم ألخــذ قســط م ــع إىل منازله ــم تّوجــه الجمي ــن ث وم

ــل باملتعــة.   ــل حاف طوي

يوم مميز ألطفال مميزين
بقلم: براديل ويلكنسون
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رشكاء يف التميز
ملواكبــة الوعــد بالتعليــم املســتمر،  بــدأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامــج رفــع مســتوى 
الجــودة  عــن طريــق الرتكيــز عــى تبــادل املعــارف والخــربات مــن أجــل بنــاء  منظمــة رعايــة صحيــة 
مســتقلة وديناميكيــة. ميــزج مفهــوم برنامــج ”رشكاء يف التميــز“  بــن عقــود قامئــة مــن قبــل تقليــد 
طويــل مــن الرعايــة الطبيــة ذات الجــودة العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو 
الســعودية مــع الخــربة التعليميــة والرسيريــة الشــهرية لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج 
ــة التدريــس والعاملــن  ــارة أكــر مــن ٨٠ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ”رشكاء يف التّميــز“ حتــى اآلن زي

بجونــز هوبكنــز الطبيــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

ــص  ــدؤوب واملخل ــي يف ســعيه ال ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن ــز جون يســتمر مرك

مــن أجــل تعزيــز ورفــع جــودة الرعايــة اإلكلينيكيــة يف بيئــة تســتند إىل النمــو 

والتعلــم الدامئــن، ومــن ضمــن فعالياتــه العديــدة التــي تصــب يف هــذا الهــدف 

ــة،  ــن تخصصــات متنوع ــز بشــكل منتظــم أعضــاء م ــل، يســتضيف املرك النبي

للقيــام بجــوالت أساســية يف أروقــة املستشــفى واملشــاركة يف الجلســات 

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــم م ــع نظرائه ــة م ــارية اإلكلينيكي االستش

الطبــي، واإلرشاف عــى كادر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي اســتضافة 

ــد  ــور وعق ــة للجمه ــة الطبي ــع الثقاف ــة نحــو رف ــة املّوجه ــات التثقيفي الفعالي

ــي تهــم صحــة املجتمــع.  املحــارضات الت

ويف شــهر مــارس مــن العــام ٢٠١٦م، رّحــب مركــز جونــز هوبكنز أرامكــو الطبي 

باســتضافة د. ديفيــد فــال، الربوفســور يف هــري جي نــوت ومديــر معهد الطب 

الــورايث وأســتاذ علــم أمــراض العيــون يف كليــة جونــز هوبكنــز الطبيــة. ويعمــل 

د. فــال أيضــاً أخصائيــاً يف علــم الوراثــة يف مركــز جونــز هوبكنــز لألطفــال وهــو 

ــة  ــة والوراث ــة الجزيئي ــة يف الوراث ــي لطــب الوراث ــورد األمري ــى الب حاصــل ع

البايوكيميائيــة الرسيريــة، والوراثــة الرسيريــة وعلــم األطفــال. 

ــّدم اســتعراضاً  ــن ٢٠ و٢٢ مــارس، حيــث ق ــال املركــز يف الفــرتة مــا ب زار د. ف

عــن الخدمــات الجينيــة )الوراثيــة( وشــارك يف عــدد مــن الزيــارات اإلكلينيكيــة 

واالستشــارات الطبيــة، والتقــى باستشــاري الجينيــات يف املركــز، د. نوريــة 

ــدى األطفــال.  ــة ل ــاع وبعــدد مــن املختصــن يف األمــراض العصبي الصّن

ويف يــوم اإلثنــن املوافــق ٢١ مــن شــهر مــارس، قــّدم د. فــال محــارضة 

بعنــوان: »البحــث عــن جينــات مــرض مينداليــان: الفــرص املتوفــرة والــدروس 

املســتفادة« إىل أكــر مــن ٢٥٠ مــن كادر املركــز يف قاعــة املحــارضات الرئيســة 

يف مركــز الظهــران الطبــي. وخــالل هــذه الزيــارة، التقــى د. فــال بكبــري موظفي 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي د. دانييــل ريجامونتــي، وبنائــب املديــر، 

د. محّمــد تشــاودري، وبكبــري أخصائيــي الجهــاز العصبــي وكبــري املستشــارين 

الطبيــن، د. رمــزي بنضــا. 

»علم الجينات ومستقبل الطب«
بقلم: ليال الخطيبمحارضة التواصل مع املجتمع التي قدمها د. فال من جونز هوبكنز ميديسن
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ــن د. نفيســة  ــذي تضّم ــم األورام يف املركــز ال كــا قــّدم د. فــال إىل فريــق عل

ــادل الخطــي و د.  ــو شــليح و د. ع ــل و د. ســمري أب ــاض دعب ــارس و د. ري الف

باســل أبــو شــليح و د. مليكــة الفــرج مــن مجموعــة صحــة األم والجنــن. ثــم 

قــّدم د. فــال بعــد ظهــر ذلــك اليــوم محــارضة مجتمعيــة بعنــوان: »الجينــات 

الوراثيــة ومســتقبل الطــب« ملجتمــع رشكــة أرامكــو الســعودية وكادر املركــز يف 

قاعــة املحــارضات الرئيســة يف مركــز الظهــران الطبــي.  

وسلســلة املحــارضات املجتمعيــة هــي مبــادرة أطلقهــا مركــز جونــز هوبكنــز 

ــي  ــادة الوع ــع وزي ــالمة املجتم ــة وس ــز صح ــل تعزي ــن أج ــي م ــو الطب أرامك

بأهميــة الصحــة العامــة مــن خــالل تقديــم محــارضات مهمــة تلقيهــا 

ــي.    ــز الطب ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــتوى م ــة املس ــخصيات رفيع ش

ــا د.  ــم فيه ــي تكلّ ــارضة الت ــك املح ــارضاً يف تل ــخصاً كان ح ــن ٥٠ ش ــر م أك

ــات  ــة، وعــن التّوجه ــة والجيني ــال عــن أحــدث الدراســات والبحــوث الطبي ف

الحديثــة واملســتقبلية يف الطــب التــي تســعى إىل اســتحداث تفســريات أفضــل 

للمعلومــات الجينيــة باســتخدام مهــارات ومعــارف جديــدة ومتطــورة تتــاىش 

مــع التطــورات الهائلــة التــي تظهــر وســتظهر يف هــذا املجــال. ومــن املؤكــد أن 

كل التطــورات ســوف تُســهم يف اســتحداث تقــّدم رسيــع يف تصميــم األدويــة 

وخلــق الطــب الفــردي الــذي يركــز عــى االســرتاتيجيات الوقائيــة.

د. ديفيد يل فال
مدير معهد طب الوراثة

مستشفى جونز هوبكنز 

أستاذ طب األطفال يف جامعة جونز هوبكنز 

ــتاذ  ــه كأس ــة إىل عمل ــورايث إضاف ــب ال ــد الط ــال إدارة معه ــرتأس د. ف  ي

ــا  ــب. ك ــز للط ــز هوبكن ــة جون ــون يف كلي ــب العي ــال وط ــب األطف لط

يعمــل اختصاصيــاً يف طــب الوراثــة يف مركــز جونــز هوبكنــز لألطفــال، وهو 

ُمعتمــد مــن البــورد األمريــي لطــب الجينــات الوراثيــة يف الوراثــة الجزيئية 

الرسيريــة، والوراثــة البايوكيميائيــة الرسيريــة، والجينــات الرسيريــة وطــب 

األطفــال. 

ــى  ــة دوك، أنه ــب جامع ــوس والط ــهاديت البكالوري ــال ش ــال د. ف ــا ن ك

ــل أن  ــز قب ــز هوبكن ــة جون ــال يف جامع ــب األطف ــة يف ط ــة الطبي اإلقام

ــز.  ــز هوبكن ــم جون ــق بقس يلتح

ويهتــم د. فــال بشــكل خــاص يف دور الجينــات يف صحــة البــر واألمــراض 

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــس ملرك ــر املؤس ــرب املدي ــا يعت ــا. ك ــون به ــي يصاب الت

لبحــوث األمــراض الوراثيــة. وخــالل ســنوات عملــه يف هــذا املجــال، أمثــرت 

ــة،  ــات الوراثي ــببها الجين ــاً تس ــاف ٢٠ مرض ــن اكتش ــة ع ــوده املختربي جه

ــة  ــة يف العملي ــوهات الخلقي ــن التش ــؤولة ع ــراض املس ــا األم ــن بينه وم

األيضيــة وضمــور الشــبكية الــورايث، واألمــراض التــي تصيــب النشــوء 

الحيــوي الجزيئــي لألعضــاء واالختالفــات الوراثيــة التــي تــؤدي إىل ظهــور 

ــالً.  ــات الشــائعة كالشــيزوفرينيا )مــرض انفصــام الشــخصية( مث االضطراب

كــا يتــّوىل د. فــال رئاســة برنامــج التدريــب مــا قبــل شــهادة الدكتــوراة يف 

الجينــات البريــة، إضافــة إىل مشــاركته يف إدارة برنامــج جينــات املجتمــع 

ــزة أ.  ــال جائ ــال د. ف ــام ٢٠١٤م، ن )Genes to Society program(. يف ع

ماكوســيك للقيــادة الســنوية مــن الجمعيــة األمريكيــة للجينــات البريــة، 

والتــي ُتنــح تقديــراً لألشــخاص الذيــن تُســهم انجازاتهــم املهنيــة يف تطويــر 

الجينــات البريــة ويف تعزيــز التطبيقــات الخاصــة بالعلــوم والطــب 

والصحــة.  
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ــر  ــرف املبك ــة الخ ــم حال ــاين إىل تقيي ــرتوين املج ــم اإللك ــذا التقيي ــعى ه يس

ــتبيان  ــى اس ــة ع ــق، باإلجاب ــالل ١٠ دقائ ــتخدم خ ــوم املس )dementia(. ويق

ــه القصــرية. ويهــدف موقــع )Alzcast.org( إىل تثقيــف  ــار ذاكرت معــن الختب

ــر إىل  ــرف املبك ــة بالخ ــن باإلصاب ــخاص املهددي ــجيع األش ــاس وتش ــة الن عام

ــة.  ــة املتخصص ــات اإلكلينيكي ــة التقيي ــم الصحي ــة حالته متابع

ــر لقســم الطــب  ــدت، مدي ــول جايســون بران ــع، يق ــة هــذا املوق ــن أهمي وع

ــا مــن  النفــي يف مستشــفى جونــز هوبكنــز ومنشــئ هــذا املوقــع: »أن تّكن

ــه  ــم بأعراض ــل إصابته ــخاص قب ــد األش ــر عن ــرض الزهامي ــوادر م ــخيص ب تش

ــاً، ســوف نتمكــن مــن عــالج املــرض وبرسعــة«، وأضــاف: »إن اســتطعنا  فعلي

ــن  ــخاص املصاب ــدد األش ــنقلل ع ــنوات، س ــس س ــراض األوىل خم ــري األع تأخ

ــف«.  ــر إىل النص بالزهامي

ــذي ال يحمــل أســاء األشــخاص بجمــع معلومــات  ويقــوم هــذا اإلســتبيان ال

ــة  ــخ األرسي والصح ــن والتاري ــا: الس ــن بينه ــر، وم ــل الخط ــن عوام ــرية ع كث

الجســدية وأســلوب الحيــاة الــذي يعيشــه املســتخدم. ويقــوم اختبــار فحــص 

ــات  ــن الكل ــم أزواج م ــى تعلّ ــخص ع ــدرة الش ــم ق ــرية بتقيي ــرة القص الذاك

ــدة.  الجدي

ــول  ــة ح ــات مرجعي ــص معلوم ــذا الفح ــروا ه ــن أج ــخاص الذي ــى األش ويتلّق

ــن يشــرتكون معهــم  ــار ذاكرتهــم مــع اآلخري ــة درجــات اختب ــم، كمقارن التقيي

يف نفــس الســن والجنــس، ومعلومــات حــول احتاليــة إصابــة ذلــك الشــخص 

مبــرض يــؤدي إىل إصابتــه بالخــرف املبكــر، إضافــة إىل إعطــاء املســتخدم 

ــه.  ــة دماغ ــى صح ــة ع ــاعده يف املحافظ ــخصية تس ــات ش مقرتح

بعــد إطــالق هــذا التقييــم الــذي حصــل عــى منحــة تويــل يف عــام ٢٠٠٩م، 

ــتندة إىل  ــخيصات املس ــا والتش ــن نتائجه ــارن ب ــاته ليق ــدت دراس ــى بران أنه

الصــور الشــعاعية للدمــاغ واختبــارات الــدم واالختبــارات الذهنيــة واالختبارات 

ــخيص  ــت التش ــن اثب ــخاص الذي ــدت أن األش ــد بران ــية. ووج ــة النفس العصبي

الطبــي إصابتهــم بالخــرف املبكــر مــن خــالل التقييــم اإلكلينيــي قــد حققــوا 

درجــات أقــل يف اختبــار الذاكــرة. أمــا األشــخاص الذيــن يعانــون مــن تراجــع 

ذهنــي خفيــف فقــد حققــوا درجــات تراوحــت بــن املــرىض املصابــن بالخــرف 

املبكــر واألشــخاص األصحــاء. 

يف عــام ٢٠١٥م، أطلــق برانــدت نســخة محّدثــة مــن التقييــم، وتضمنــت عوامل 

ــة  ــة طويل ــراء دراس ــدت إج ــل بران ــول. ويأم ــن ورشب الكح ــر، كالتدخ الخط

ــار، والذيــن تخطــى عددهــم  ١٠  األمــد عــى األشــخاص الذيــن أجــروا االختب

ــخص إىل اآلن.  آالف ش

 )Insight( ــة إنســايت ــن مجل ــر ٢٠١٦ م ــدد يناير/فرباي ــرة يف ع ــال ألول م ــر هــذا املق نُ

الصــادرة عــن مركــز جونــز هوبكنــز الطبــي. اقــرأ العــدد الحــايل مــن مجلــة إنســايت عــى 

 .)hopkinsmedicine.org/insight( املوقــع

موقع )Alzcast.org( يسعى إىل الكشف املبكر عن الخرف املبكر
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وصفة صحية: املجدرة

 املجدرة هو من أشهر األطباق السورية واللبنانية. وهو يتكّون بشكل أسايس من األرز والعدس البني. يحتوي هذا الطبق عى الكثري من األلياف والفيتامينات 

واملعادن وهذا ما يجعله وجبة متكاملة ولذيذة وميكن تقدميه كطبق أسايس أو جانبي. 

املقادير )6حصص(:
١ ½ كوب من األرز غري املطبوخ	 

١ كوب من العدس اليابس	 

بصلة واحدة مفرومة	 

٢ ملعقة طعام من البقدونس املفروم	 

٢ ملعقة طعام من زيت الكانوال	 

٤ أكواب من املاء 	 

التحضري:
 اقيل البصل بزيت الكانوال يف مقالة عريضة إىل أن يتحول لون البصل إىل البني، 	 

 اضف األرز وأمزجه مع البصل جيداً، 	 

اغيل العدس باملاء بشكل منفصل إىل أن يصبح ليناً، 	 

اضف العدس املطبوخ واملاء إىل األرز، دعه يُطهى إىل أن ينضج األرز.	 

قم بتزين الطبق بالبصل املقيل والبقدونس املفروم. 	 

ميكن تقديم الطبق مع السلطة والزبادي )أو اللبنة( القليل الدسم ملوازنة العنارص 	 

الغذائية املوجودة فيه. 

محتوى الدهون والسعرات الحرارية:
السعرات الحرارية لكل حصة: ٢3٠ سعرة حرارية.	 

الدهون لكل حصة: ٥ غرامات من الدهون.	 

رسالة صحية:

الرســالة الصحيــة: يُعــد هــذا الطبــق مناســباً لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف القلــب، ولألطفــال والحوامــل والنســاء املرضعــات وكبــار الســن.

باســتطاعة مــرىض الســكري تناولــه مــع األخــذ باإلعتبــار أن كوبــاً مــن املجــدرة يعــادل حصــة مــن الكربوهيــدرات. ال يــوىص إعطــاء هــذا الطبــق لألطفــال 

تحــت ســن الواحــدة أو لألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أســنان أو لديهــم صعوبــات يف بلــع الطعــام.   
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زائدة لحمية يف القولون

رسطان يف القولون

ما هو القولون؟ 
القولــون هــو عضلــة ذات شــكل أنبــويب تســتخلص امليــاه وتطــرد الفضــالت الناتجــة 

عــن عمليــة الهضــم مــن الجانــب األميــن إىل األيــرس مــن منطقــة البطــن، حيــث يتــم 

تخزينهــا قبيــل إخراجهــا مــن الجســم. 

ــة، يف  ــاء الدقيق ــة األمع ــن نهاي ــدأ م ــد ويب ــرت واح ــادة م ــون ع ــول القول ــغ ط ويبل

الجانــب األميــن مــن البطــن، وميــر مــن تحــت الكبــد ومــن ثــم عــرب البطــن قبــل أن 

ــاً باملســتقيم وفتحــة الــرج.  ــي إىل األســفل، عــى يســار البطــن، منتهي ينحن

هل يعترب مرض رسطان القولون شائعاً؟
ــان 	  ــراض الرسط ــة بأم ــوت املتعلق ــباب امل ــر أس ــن أك ــرض م ــذا امل ــرب ه يعت

شــيوعاً عنــد الرجــال يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

ــد 	  ــان عن ــراض الرسط ــة بأم ــاة املتعلق ــباب الوف ــث أس ــرض ثال ــذا امل ــرب ه يعت

ــعودية.     ــة الس ــة العربي ــاء يف اململك النس

ــل  ــن الكس ــة، ولك ــة معين ــاع حمي ــن اتب ــج ع ــون ال ينت ــان القول ــأن رسط ــاً ب عل

والخمــول والبيئــة والجينــات تلعــب دوراً يف اإلصابــة بــه. 

ما هي أعراض مرض رسطان القولون؟ 
 ال توجد أعراض واضحة لهذا املرض. 	 

ــذا الســبب 	  ــه متأخــراً. وله ــر عن ــذا يكــون التشــخيص والكشــف املبك له

ــد مــن إجــراء الفحــص بشــكل منتظــم.    أيضــاً ال ب

وجود دم مع اإلخراج. 	 

نقص يف الحديد )األنيميا(. 	 

تغــري يف عــادات اإلخــراج )كاإلســهال أو اإلمســاك، وقــد يســتمر هذيــن الحالــن 	 

ألكــر مــن أســبوعن( 

تقلصات يف منطقة البطن. 	 

نقص غري طبيعي أو غري متعّمد يف الوزن. 	 

عــدم القــدرة عــى إخــراج الغــازات أو الفضــالت مــن الجســم بشــكل كامــل أو 	 

جــزيئ )لوجــود انســداد أو إعاقــة مــا يف منطقــة الخــروج( يصاحبهــا أمل وانتفــاخ 

يف البطــن. 

ما األسباب التي تزيد من فرص اإلصابة برسطان القولون؟ 

تزيد فرص اإلصابة باملرض عند األشخاص الذين تعدوا الخمسن عاماً.   	 

السمنة املفرطة. 	 

التدخن 	 

الخمول والكسل 	 

إصابة شخص قريب يف العائلة برسطان القولون تحت سن الخمسن. 	 

الحمية الغنية بالدهن الحيواين 	 

افتقار الحمية للخضار والفواكه واأللياف 	 

اإلصابــة لفــرتة طويلــة بأمــراض التهابيــة يف منطقــة اإلخــراج األمــر الــذي يؤثــر 	 

ســلباً عــى القولــون )كمــرض كــرون )Crohn( أو التهــاب القولــون التقرحــي 

 .))ulcerative colitis(

ــخيص 	  ــن أن تش ــم م ــى الرغ ــون، ع ــان القول ــراد األرسة برسط ــد أف ــة أح إصاب

هــذا املــرض لــدى الكثــري مــن النــاس أثبــت بــأن الكثــري منهــم مل يكــن لديهــم 

أقــارب مصابــن باملــرض.  

كيف يحصل رسطان القولون؟ 
معظــم رسطانــات القولــون تنتــج مــن زوائــد لحميــة أو كتــل صغــرية )بوليــب( 	 

ــة،  ــح رسطاني ــت لتصب ــع الوق ــا م ــزداد حجمه ــون، ي ــة يف القول ــري رسطاني غ

adenoma-( ــة ــون الرسطاني ــات القول ــم لحمي ــا باس ــار إليه ــا يُش ــادًة م وع

    .)carcinoma sequence

ــدى عمرهــم الخمســن 	  ــن كل ٥ أشــخاص تع ــات يف ٢ م ــرب هــذه اللحمي وتك

عامــاً. 

كيف أقلل من فرص اصابتي برسطان القولون؟ 
ال بــد مــن إجــراء منظــار للقولــون يف ســن الخمســن. اســتر طبيبــك يف هــذا 	 

الشــأن، لتعــرف متــى يجــب عمــل هــذا املنظــار بعــد املــرة األوىل.  

ميكــن إزالــة البوليــب أو الكتــل اللحميــة الصغــرية غــري الرسطانيــة مــن القولــون 	 

يف عمليــة املنظــار األوىل لتــاليف ازديــاد حجمهــا وإحتاليــة أن تصبــح رسطانيــة.  

أسئلة وأجوبة حول رسطان القولون 
بقلم: د. رضوان أحمدرسطان القولون، مرض ميكن عالجه إن اكتشف مبكراً  
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ما هو إجراء منظار القولون؟ 
قبــل يــوم مــن منظــار القولــون، يتــم إعطــاؤك محلــول صــايف وملــّن يؤخــذان 	 

عــن طريــق الفــم، لتنظيــف القولــون. 

ــال 	  ــم إدخ ــراء، ويت ــاء اإلج ــه أثن ــيط لتهدئت ــر بس ــض تخدي ــاء املري ــم إعط يت

املنظــار إىل داخــل القولــون مــن فتحــة اإلخــراج للكشــف عــن القولــون مــن 

ــارزة.  ــة ب ــد لحمي ــة زوائ ــة أي ــد وإزال الداخــل وتحدي

اإلجراء آمن للغاية ومخاطره قليلة جداً. 	 

ماذا لو كان هنالك زوائد لحمية )بوليب(؟ 
إن كانــت الزوائــد اللحميــة )البوليــب( كبــرية أو متعــددة فســيتم إزالتهــا، وقــد 	 

يطلــب طبيبــك إجــراء منظــار آخــر للقولــون يف الســنة التاليــة. 

إن كان جســمك مييــل إىل إحــداث مثــل تلــك الزوائــد، فقــد تحتــاج إىل تكــرار 	 

منظــار القولــون كل 3 أو ٥ ســنوات اعتــاداً عــى حجــم وموقــع تلــك الزوائــد 

وعوامــل الخطــر الشــخصية. 

وماذا لو وجد الطبيب الرسطان؟ 
يف حــال تشــخيص الزوائــد اللحميــة عــى أنهــا رسطانيــة، فعندهــا ســتبدأ معالجــة 

رسطــان القولــون. إنــه مــرض ممكــن عالجــه يف حــال الكشــف عنــه مبكــراً. 

ــراح 	  ــي والج ــاز الهضم ــايئ الجه ــن اخص ــا ب ــم م ــيق املنظ ــن التنس ــد م ال ب

األورام.  واختصــايص 

تعتمد درجة املرض عى مكان تشخيص الرسطان. 	 

اعتــاداً عــى مــكان وجــود الــورم، قــد يتطلــب األمــر املــرور مبراحــل الجراحــة 	 

والعــالج الكيميــايئ و\أو العــالج باإلشــعاع بعــد الجراحــة بعــد فــرتة قصــرية مــن 

زمــن التعــايف. 

هل سأحتاج إىل الكيس؟ 
نــادراً. عــادًة مــا يتــم إزالــة رسطانــات القولــون واملســتقيم الصغــرية مــن دون 	 

 .)colostomies( الحاجــة إىل األكيــاس الدامئيــة أو تفميــم القولــون

ــربز 	  ــد ت ــون بشــكل قريــب جــداً مــن فتحــة الخــروج، ق ــط القول ــد رب إن أعي

ــابيع.   ــن ٤ إىل ٦ أس ــرتاوح ب ــدة ت ــت مل ــس املؤق ــتعال الكي ــة إىل اس الحاج

هل الجراحة مؤملة؟ 
ــرية  ــروح صغ ــطة ج ــار وبواس ــزال باملنظ ــتقيم تُ ــون واملس ــات القول ــم رسطان معظ

ويصاحبهــا أمل بســيط، ويســتطيع املــرض العــودة بعدهــا إىل حميتــه املعتــادة 

ــادي.  ــي الع ــاطه اليوم ونش

وهل سيعود الخروج إىل العمل بشكل طبيعي بعد الجراحة؟ 
غالبــاً مــا يتأقلــم القولــون برسعــة ألي تغيــري. قــد يكــون هنالــك تغــرّي طفيــف 	 

ــة  ــيعتاد الطريق ــض س ــم، إال أن املري ــن الجس ــالت م ــراج الفض ــة إخ يف وظيف

الجديــدة مــع الوقــت. 

ــه 	  ــد إزالت ــون بالكامــل بشــكل آمــن، وعن ــة القول ــم إزال ــة، يت يف حــاالت معين

 pouch( ــة الجيــب يتــم عمــل حــوض لألمعــاء الدقيقــة أو مــا تســمى بعملي

.)procedure

د. رضوان أحمد
استشاري جراحة القولون واملستقيم

قسم الجراحة

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

املؤهل العلمي/ الدرجات املهنية:
كلية الطب، جامعة جالسكو، اللملكة املتحدة، ١٩٩٨.	 

التدريــب الجراحــي: غــرب اســكتلندة، اململكــة املتحــدة، ١٩٩٩-	 

.٢٠٠٢

عضو الكلية امللكية للجراحن )جالسكو(، اململكة املتحدة، ٢٠٠٠.	 

إقامــة الجراحــة العامــة: جامعــة إيلينــوي بشــيكاغو< الواليــات 	 

.٢٠٠٢-٢٠٠٧ األمريكيــة،  املتحــدة 

زمالــة جراحــة القولــون واملســتقيم: جامعــة تكســاس جنــوب غــرب 	 

الواليــات  داالس،  بريســبيتاريان،  مستشــفيات  باركالند/مجموعــة 

املتحــدة األمريكيــة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.

دبلوم البورد األمريي للجراحة، ٢٠٠٨.	 

دبلوم البورد األمريي لجراحة القولون واملستقيم، ٢٠٠٩	 

عضو البورد األمريي لجراحة القولون واملستقيم، ٢٠١٥.	 

الخربة املهنية:
ــة ٢٠٠٨-	  ــدة األمريكي ــات املتح ــيكاغو، الوالي ــة، ش ــاري جراح استش

.٢٠١٢

استشــاري جراحــة القولــون واملســتقيم، مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 	 

الطبــي ٢٠١٢ -الوقــت الحــايل.

اقتباس:
»مــن املهــم أن نســتدل ونفهــم جميــع الخيــارات املتوفــرة التخــاذ قــرارات 

مدروســة فيــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة«
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تــم تعيــن أمــل األحمــري منســقة لتوظيــف كادر التمريــض يف مركــز جونــز هوبكنــز 

ــربة  ــمع ن ــة وتس ــامتها املرق ــر إىل ابتس ــا تنظ ــران. عندم ــي يف الظه ــو الطب أرامك

صوتهــا التــي تشــع نشــاطاً وحاســة وضحكتهــا الســاحرة، ستشــعر حــاالً بشــغفها 

ــة التمريــض، ال  ــة التمريــض، وتقــول عنهــا: »عندمــا يتعلــق األمــر مبهن الكبــري مبهن

أتوقــف عــن الــكالم. أنــا أحــب مهنتــي وأحــب مــا أقــوم بــه«. 

اكتشــفت أمــل حبهــا ملهنــة التمريــض عندمــا دخلــت إىل الجامعــة يف العــام 

ــة  ــول: »يف مرحل ــاً، إذ تق ــة تام ــة مختلف ــار مهن ــك اختي ــى وش ــت ع ١٩٩٥م، وكان

الدراســة الثانويــة، كنــت أرغــب يف أن أصبــح مّدرســة، رمبــا ألن هــذه املهنــة تناســب 

شــخصيتي. كنــت أحــب مــادة العلــوم، وكنــت أخطــط لدراســة علــم األحيــاء أو مادة 

علميــة أخــرى، ثــم أّدرســها للطلبــة«. 

ــال  ــدرس املج ــو أن ت ــر، وه ــاراً آخ ــا خي ــرتح عليه ــا، اق ــب منه ــا القري ــن عمه ولك

الطبــي يف جامعــة امللــك فيصــل، املعروفــة بجامعــة الدمــام اليــوم. ولكنهــا أخربتــه 

أنهــا ال ترغــب يف أن تصبــح طبيبــة، ولكنــه أقــرتح عليهــا مــرة أخــرى أن تذهــب إىل 

ــع عــى التخصصــات املوجــودة.  الجامعــة وتتطل

قّدمــت أمــل أوراق قبولهــا إىل كليــة محليــة وقبلــت فيهــا يف الحــال. ولكنهــا فّضلــت 

ــق،  ــبوع الالح ــا. ويف األس ــب طموحه ــال يناس ــعر أن املج ــا مل تش ــحاب ألنه اإلنس

قّدمــت أوراقهــا مــرة أخــرى إىل جامعــة امللــك فيصــل، التــي كانــت تضــم العديــد 

مــن التخصصــات األساســية كالطــب واملختــرب الطبــي والتمريــض. ففكــرت: »أقــي 

ســبع ســنوات يف دراســة الطــب! ال، ال أريــد ذلــك! ومــاذا عــن املختــرب؟ ســينتهي يب 

األمــر يف زوايــا إحــدى املستشــفيات! حســناً، ألجــرب التمريــض«.  

ــداً يف االنســحاب أو الرتاجــع، وقالــت عــن قرارهــا:  ــك الحــن، مل تفكــر أب ــذ ذل ومن

»كل يــوم قضيتــه يف الكليــة، كنــت أشــكر اللــه أنــه ســاعدين يف أال أرتكــب الخطــأ 

والذهــاب إىل مجــال آخــر«، وتضيــف: »أحــب التمريــض، وأســتمتع بدراســته. هــذه 

ــي  ــفى جعلن ــل املستش ــل داخ ــن، والعم ــاء مختلف ــي بأصدق ــي ألتق ــة جعلتن املهن

أختلــط مــع املــرىض مــن مختلــف الجنســيات«. 

ــج  ــن يف برنام ــة متدرب ــن أول أربع ــن ب ــون م ــل لتك ــريت أم ــام ١٩٩٨م، اخت يف ع

الدرجــة الجامعيــة لغــري املوظفــن )CCDPN( لركــة أرامكــو الســعودية. وعندمــا 

ــفى  ــل يف مستش ــدة للعم ــاً عدي ــا فرص ــدت أمامه ــة، وج ــنة التالي ــت يف الس تخرّج

ــذل  ــا نب ــت أمــل: »كن ــة قال ــة، وعــن هــذه الفرصــة الثمين ــران التابعــة للرك الظه

ــوءات. مل نكــن  ــات وكف ــت أن املمرضــات الســعوديات متّمكن ــا لنثب قصــارى جهدن

ــت الظــروف«.   ــوم مهــا كان ــأيت للعمــل كل ي ــا ن ــة، وكن نأخــذ إجــازات مرضي

ــى  ــول ع ــالل الحص ــن خ ــاً م ــور مهني ــل يف التط ــتمرت أم ــنوات، اس ــر الس ــع م وم

الدرجــات والشــهادات األكادمييــة املتقدمــة وحضــور الــدورات الدراســية وورشــات 

العمــل وتقديــم املحــارضات يف املؤتــرات. ويف عــام ٢٠٠٦م، أصبحــت واحــدة مــن 

أوائــل املمرضــات الســعوديات اللــوايت حصلــن عــى الرتقيــة ليصبحــن ضمــن كــوادر 

ــل  ــوم بالعم ــد أق ــل: »مل أع ــول أم ــم، تق ــّور امله ــذا التط ــن ه ــن. وع إدارة املمرض

اإلكلينيــي اليــوم، عــى الرغــم مــن أننــي أحبه جــداً. مــا أزال أزور صديقــايت وزمياليت، 

ويف الحقيقــة، يل رغبــة شــديدة يف التواجــد بالقــرب مــن املــرىض ومداواتهــم«، 

ــه، أحــب عمــيل الحــايل، ألين أحــر العديــد مــن  وتضيــف: »ولكــن يف الوقــت ذات

ورشــات العمــل الخاصــة بالتوظيــف وانتقــاء املتقدمــن للعمــل ومســاعدتهم يف بــدأ 

ــاً باملفاجــآت  ــة. أرى أن هــذا العمــل مليئ ــن مســرياتهم املهني ــدة م صفحــات جدي

واملتعــة«. 

أمل األحمري
منسقة توظيف كادر التمريض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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ومســؤولية آمــال تتضمــن التأكــد مــن أن املرشــحن للعمــل يفهمــون تامــاً املعايــري 

الصارمــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي وأن عليهــم تحقيــق مــا هــو متّوقــع 

مــن الــكادر الطبــي. فهــي تقــول: »عندمــا أجــري املقابــالت مــع املرشــحن للعمــل، 

أكــون قاســية بعــض الــيء ورصيحــة للغايــة، ألننــي أريــد أن أنتقــي األفضــل مــن 

ــل  ــع أفض ــب م ــاً إىل جن ــيعملون جنب ــم س ــاً أنه ــوا تام ــم أن يعلم ــم وأريده بينه

املوظفــن مــن مختلــف أرجــاء العــامل«.    

يف عــام ٢٠١٥م، قُبلــت أمــل يف برنامــج التمريــض األول مــن نوعــه يف اململكــة العربية 

الســعودية، والــذي أنشــأه مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بالتعــاون مــع كليــة 

التمريــض التابعــة لجامعــة جونــز هوبكنــز )JHSON( يف مدينــة بالتيمــور، يف 

واليــة مريالنــد األمريكيــة. إن الحصــول عــى درجــة الدكتــوراة يف مارســة التمريــض 

)DNP( تؤهــل املمرضــن اإلكلينيكيــن ألن يصبحــوا قــادة ومــدراء تنفيذيــن وقــدوة 

ــالل  ــن خ ــات م ــبون املارس ــب يكتس ــج الصع ــذا الربنام ــة يف ه ــن. فالطلب لآلخري

اإلعتــاد عــى األدلــة والتــي أثبتــت البحــوث أنهــا تُســهم يف تحســن حيــاة املــرىض 

وأرسهــم ومجتمعاتهــم.    

ــى  ــريكز ع ــوراة فس ــهادة الدكت ــى ش ــول ع ــي للحص ــا البحث ــوع مروعه ــا موض أم

ــباب  ــن أس ــل. وع ــن العم ــعوديات يف أماك ــات الس ــى املمرض ــة ع ــة املحافظ كيفي

اختيارهــا لهــذا املوضــوع، تقــول آمــال: »أكــر مــن 3٠ باملائــة مــن املمرضــات اللــوايت 

يتدربــن يرتكــن الوظيفــة بعــد عــدة ســنوات. ومثــة أســباب عديــدة لذلــك«. 

ــار الوظيفــة  وتقــول أمــل أن وجــود الدعــم األرسي واألصدقــاء عامــل مهــم يف اختي

والتطــّور فيهــا، ومــن هنــا تذكــر تشــجيع والديهــا لالختيــارات املهنيــة التــي اختارتهــا 

هــي وإخوانهــا وأخواتهــا الســتة. فإحــدى أخواتهــا تعمــل ممرضــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، واألخــرى حصلــت عــى شــهادة املاجســتري يف علــوم الكومبيوتــر 

ــدرس للحصــول عــى شــهادة  ــا ي ــزال أحــد أخوانه يف شــهر ديســمرب املــايض، ومــا ي

ــا، رجــل األعــال،  ــة. كــا تتلقــى أمــل الدعــم مــن زوجه ــة التطبيقي ــوم الطبي العل

ــة أبنيهــا البالغــن مــن العمــر  ــا الوظيفــي ويشــاركها يف تربي ــذي يســاند تقدمه ال

ــنوات.  ٧ و3 س

وتقــول أمــل أن الســنوات األخــرية شــهدت تقدمــاً ملحوظــاً وإيجابيــاً يف مكانــة املــرأة 

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــا ب ــة م ــت الراك ــا حصل ــل. وعندم ــن العم ــل أماك داخ

ميديســن ورشكــة أرامكــو الســعودية، تّوفــرت الكثــري مــن فــرص العمــل للممرضــات 

ــض ويف اإلدارة  ــات يف التمري ــة كاختصاصي ــن يف مناصــب مختلف الســعوديات ليعمل

ويف اإلرشاف عــى كــوادر التمريــض. وأضافــت واالبتســامة مل تفــارق وجههــا: »أشــعر 

اليــوم بالكثــري مــن التفــاؤل مــا ســيأيت بــه املســتقبل. مــن الرائــع أن مؤسســة قديــرة 

ــادم أن  ــل الق ــن الجي ــد م ــا أري ــة. أن ــل يف اململك ــأيت للعم ــز ت ــز هوبكن ــل جون مث

يســتمر يف النجــاح الــذي حققنــاه، وأريــد منــه أن يرســم صــورة مرقــة وأن يُثبــت 

أن بإمكانــه أن يقــوم مبــا هــو أفضــل. وأنــا متأكــدة مــن قدرتــه عــى التّميــز«.  

أبرز املحطات املهنية يف حياة أمل األحمري: 

1998 – أصبحت من أوائل املمرضات السعوديات املتدربات يف 	 

رشكة أرامكو السعودية. 

1999 – نالت شهادة البكالوريوس يف علم التمريض من جامعة 	 

امللك فيصل، يف الدمام. 

1999 – تم تعيينها من قبل رشكة أرامكو السعودية يف وحديت 	 

الجراحة والعناية املركزة. 

2006 – كانت من أوائل الذين نالوا الرتقية للحصول عى األدوار 	 

اإلدارية. 

2003 - نالت شهادة أكادميية عليا بعد حصولها عى البكالوريوس، 	 

يف تريض الرعاية الحرجة وبحوث التمريض من  الجامعة األمريكية 

يف بريوت. 

2004 – نالت شهادة الدبلوم يف القيادة واإلدارة، بعد حصولها 	 

عى شهادة البكالوريوس، من مستشفى امللك فيصل التخصيص يف 

الرياض. 

2012 – حصلت عى شهادة املاجستري يف العلوم يف مارسة 	 

التمريض املتقدم من جامعة نوتينجهام يف اململكة املتحدة. 

2015 – ما تزال تدرس لنيل شهادة الدكتوراه يف مارسة التمريض 	 

من كلية التمريض التابعة لجامعة جونز هوبكنز، يف الظهران 

وبالتيمور، يف والية ماريالند األمريكية. 

بقلم: مرييل فوت
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تّعرفوا عىل إميا دازا
املمرضة املختصة بالعناية بالجروح والفتحات الجلدية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تحــب إميــا دازا املــي. وخــالل عملهــا كممرضــة، اتخــذت مســارات وظيفيــة غــري 

إعتياديــة أال وهــي العنايــة بالجــروح والفتحــات الجراحيــة يف مركــز جونــز هوبكنــز 

ــا  ــا ومهاراته ــاء خربته ــد هــذا مــن بن ــا الفري ــا تخصصه ــد مّكنه ــي. وق أرامكــو الطب

ليســتفيد منهــا املــرىض وأرسهــم كذلــك. 

ــات  ــدة كالتقرح ــرة واملعق ــروح الخط ــرىض ذوي الج ــة بامل ــا دازا بالعناي ــوم إمي تق

ــة  ــروح الجراحي ــكري والج ــرض الس ــن م ــة ع ــدم الناجم ــات الق ــة وتقرح الرسيري

ــرىض  ــا للم ــاراتها ونصائحه ــا استش ــدم إمي ــا تق ــة. ك ــروح املزمن ــن الج ــا م وغريه

ــى  ــر ع ــي تؤث ــدة الت ــات املع ــوا لجراح ــة أو خضع ــات جراحي ــم فتح ــن لديه الذي

ــويل.  ــاز الب ــف الجه ــاء ووظائ األمع

وتّعــرب إميــا عــن شــغفها وحبهــا لعملهــا هــذا بقولهــا: »أحــب عمــيل ومــا أقــوم بــه 

ــا أرى نظــرات الراحــة والرضــا يف أعــن املــرىض خــالل فــرتة النقاهــة  خاصــة عندم

ــن  ــري م ــت الكث ــال، تعلّم ــذا املج ــت يف ه ــا تخصص ــف: »عندم ــايف«، وتضي والتع

الخصائــص والصفــات التــي تــالزم هــذا النــوع مــن العمليــات الجراحيــة. وهــذا مــا 

ــي أكــر إرصاراً ألن املــرىض بحاجــة ماســة إىل شــخص إيجــايب ليســاعدهم يف  جعلن

تخطــي فــرتة النقاهــة«. 

ــات  ــدر للمعلوم ــة مص ــي مبثاب ــة وه ــارية متمكن ــة استش ــي ممرض ــا دازا ه وإمي

الطبيــة لزمالئهــا يف الحقــل الطبــي أيضــاً. وعــن ذلــك تقــول إميــا: »أنــا أقــدم لزمــاليئ 

ــة  ــة العناي ــة بكيفي ــات املتعلق ــة التوصي ــة الرسيري ــن يف الرعاي ــن واملختص الجراح

ــة بجــروح املــرىض«.  بالجــروح وأفضــل الطــرق للعناي

ــت أن  ــا لبث ــا م ــة، ولكنه ــة األعــال التجاري ــن والتحقــت بكلي نشــأت إميــا يف الفلب

غــريّت تخصصهــا إىل التمريــض يف الســنة الثانيــة، »رغبــت فجــأة يف أن أصبــح ممرضة، 

وال أعلــم ســبب ذلــك ال ينتابنــي أي نــدم التخــاذي هــذا القــرار، فمجــال التمريــض 

يناســبني تامــاً«. 

ــة  ــة العربي ــال إىل اململك ــررت اإلنتق ــم ق ــرية، ث ــرتة قص ــن لف ــا يف الفلب ــت إمي عمل

الســعودية يف عــام ١٩٩٢م. كان أول عمــل حصلــت عليــه هــو ممرضــة يف مستشــفى 

امللــك فهــد يف الباحــة. وبعــد أربــع ســنوات مــن العمــل هنــاك، تــم نقلهــا إىل مجّمــع 

امللــك فهــد الطبــي العســكري هنــا يف الظهــران. 

ــة أرامكــو  ــران التابعــة لرك ويف عــام ٢٠٠٠م، التحقــت للعمــل يف مستشــفى الظه

الســعودية، حيــث عملــت هنــاك مــع ممرضــة أمريكيــة، التــي أصبحــت بعــد ذلــك 

ــة تقــول إميــا: »كنــت  صديقــة إلميــا ومثلهــا األعــى يف العمــل، وعــن هــذه التجرب

ــة.  ــات الجراحي ــة بالفتح ــة يف العناي ــت مختص ــا كان ــا ألنه ــل معه ــة للعم محظوظ

ــت  ــه. وكن ــت تفعل ــا كان ــة مب ــت مؤمن ــا وكن ــة بعمله ــل وملّم ــت ماهــرة بالفع كان

ــا؟« ــل مهارته ــح مبث أقــول لنفــي دامئــاً، كيــف يل أن أصب

أصبحــت تلــك الصديقــة مرفــة ومدربــة إلميــا وشــجعتها عــى التخصــص يف العنايــة 

ــا:  ــول إمي ــال. وتق ــذا املج ــدة يف ه ــهادة معتم ــل ش ــى ني ــة وع ــات الجراحي بالفتح

ــة  ــت أرغــب دامئــاً يف اكتســاب معرف ــدة، كن ــاط إيّل مهمــة جدي ــت تُن ــا كان »عندم

ــا  ــت أقرأه ــة، كن ــن املكتب ــب م ــتعري الكت ــت أس ــة. كن ــكان واملهم ــن امل ــة ع عام

ــا شــعرت باهتامــي  ــد أنه ــه. أعتق ــا بصــدد معالجت ــذي أن وأبحــث يف املوضــوع ال

العميــق بهــذا املجــال لذلــك ســألتني يف يــوم مــا فيــا كنــت أرغــب يف أن أتخصــص 

ــة«.   ــض الجــروح والفتحــات الجراحي يف تري

اســتغلت إميــا تلــك الفرصــة الذهبيــة. وكانــت الخطــوة األوىل هــي أن تلتحــق 

ــن  ــة م ــهادة مقدم ــل ش ــة لني ــبكة اإللكرتوني ــى الش ــة ع ــية تحضريي ــدورة دراس ب

إحــدى الجامعــات األمريكيــة. وقدمــت املدربــة إلميــا الدعــم والتوجيــه أثنــاء دورة 

التخصــص، بــل ودعتهــا أيضــاً إىل اســتخدام حاســوبها املنــزيل لحضــور املحــارضات يف 

ــاً!  الســاعة 3 صباح

وتقــول إميــا: »كنــت أريــد الحصــول عــى الشــهادة، ولكنــك ال تســتطيع القيــام بذلــك 

ــاً  ــت ترخيص ــان ونل ــرياً يف االمتح ــت أخ ــارة. نجح ــربة وامله ــة والخ ــن دون املعرف م

معتمــداً يف تخصــيص يف اململكــة العربيــة الســعودية«. بعــد ذلــك بدأت إميــا بالبحث 

عــن خيــارات مناســبة للحصــول عــى شــهادة املاجســتري، ولكــن اململكــة مل يكــن فيها 

أي برامــج تنــح املمرضــن هــذه الشــهادة. وألنهــا مــن املقيمــن األجانــب، فإنهــا مل 

تحقــق املتطلبــات الروريــة للحصــول عــى منحــة دراســية مّمولــة ومل تكــن قــادرة 

عــى تكبــد تكاليــف الدراســة يف الخــارج. مل يكــن أمامهــا ســوى البحــث عــن خيــارات 

بديلــة عــى الشــبكة اإللكرتونيــة، وأخــرياً، وجــدت برنامجــاً مينــح شــهادة املاجســتري 

يف تخصصهــا مــن جامعــة والــدن األمريكيــة يف مينيابوليــس. 

أتــت الفرصــة إلميــا مــرة أخــرى بعــد ثــالث ســنوات، عندمــا ُدعيــت إىل التقديــم إىل 

ــة  ــذي أنشــأته كلي ــوراة يف مارســة التمريــض ال الربنامــج الســعودي لشــهادة الدكت

ــد  ــة ماريالن ــور يف والي ــز )JHSON( يف بالتيم ــز هوبكن ــة جون ــض يف جامع التمري
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ــة  ــض الرئيس ــة التمري ــت مرف ــا: »كان ــول إمي ــة تق ــك الفرص ــن تل ــة. وع األمريكي

ورئيســة كادر التمريــض الجراحــي يف ذلــك الحــن تعلــم أننــي أرغــب يف الحصــول 

ــك، قامــت برتشــيح اســمي لهــذا الربنامــج«.  ــوراة، لذل عــى شــهادة الدكت

ــن  ــوايت التحق ــس الل ــب الخم ــات األجان ــن املمرض ــن ضم ــدة م ــا واح ــت إمي أصبح

بالدفعــة األوىل لربنامــج الدكتــوراة الســعودي والبالــغ عــدد طالبهــا ١3. إن شــهادة 

ــادة  ــن الق ــح م ــا ألن يصب ــد صاحبه ــض )DNP(« تع ــة التمري ــوراة يف مارس الدكت

ــة هــذا  ــم طلب ــن. كــا يتعل ــه لآلخري ــذى ب ــاالً يُحت ــاً ومث ــراً تنفيذي ــه ومدي يف مجال

الربنامــج املارســات الطبيــة املســتندة إىل الرباهــن والتــي تبحــث يف ســبل تحســن 

ــم.  ــم ومجتمعاته ــاة املــرىض وذويه حي

كان موضــوع بحثهــا التخرجــي، وهــو مــن املطالــب األساســية للحصــول عــى شــهادة 

ــلمن  ــرىض املس ــاعدة امل ــاً ملس ــاً وثقافي ــبة ديني ــائل املناس ــة الوس ــوراه، دراس الدكت

الذيــن لديهــم جروحــاً أو فتحــات جراحيــة عــى أثــر عمليــات جراحيــة. وقالــت إميــا 

أن الكثــري مــن الدراســات الحاليــة تركــز عــى الثقافة الغربيــة، وال يوجد مــن البحوث 

التــي تركــز عــى املــرىض املســلمن إال القليــل جــداً. وتقــول: »يف الديــن اإلســالمي، 

ــارس  ــادة وهــي ُت ــض األساســية وأســاس العب ــوات الخمــس مــن الفرائ ــرب الصل تعت

خمــس مــرات يف اليــوم. وقبــل الــروع يف تأديــة الصــالة، يتوجــب عــى املســلم أن 

يغســل أجــزاء معينــة مــن جســده للحفــاظ عــى طهارتــه وعــى نظافتــه الجســدية 

والروحيــة. ولكــن عندمــا يعــاين املريــض مــن فتحــة جراحيــة، فــإن ذلــك يــرتك أثــراً 

نفســياً عميقــاً عــى املريــض وأهلــه، ألن املريــض قــد يشــعر بعــدم نظافتــه«.  

تســعون باملائــة مــن مــرىض إميــا هــم مــن املســلمن، وهــي مســلمة أيضــاً وتتكلــم 

القليــل مــن اللغــة العربيــة. لذلــك فإنهــا اختــربت التحديــات التــي يواجههــا مرضاهــا 

ــت اهتامهــا عــى البحــث عــن  ــا صبّ وعوائلهــم قبــل العمليــة وبعدهــا. ومــن هن

أفضــل الطــرق التــي تّعــد املــرىض نفســياً وتهيئهــم ملواجهــة مــا ســيحصل مســتقبالً. 

وعــن مســعاها هــذا، تقــول إميــا: »أنــا ال أركــز عــى املريــض فقــط، بــل عــى أفــراد 

أرستــه كذلــك – فالثقافــة الســعودية معروفــة بالروابــط العائليــة الوطيــدة وأن أفــراد 

ــد مــن إدخالهــم هــم  ــك، ال ب األرسة يعيشــون جميعهــم تحــت ســقف واحــد. لذل

أيضــاً ضمــن اإلعــداد النفــي وتثقيفهــم بشــأن تبعــات العمليــات الجراحيــة«. 

ــارة بلدهــا األم مــن الحــن لآلخــر. ويف  ــن العمــل والدراســة، تقــوم إميــا بزي ــا ب وم

ــة: »إن  ــا ضاحك ــول إمي ــة وهــي املــي. وتق ــا املفضل ــارس هوايته ــه، ت ــت ذات الوق

املــي يخفــف التوتــر، وأجــد متعــة كبــرية يف مارســته ويف التواجــد مــع صديقــايت«.
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الرؤيــة الجيــدة: الكثــري منــا يتمتــع بهــذه النعمــة التــي ال تقــدر بثمــن، ولكــن نعمــة اإلبصــار الجيــد يتهّددهــا اليــوم مــرض يُعــرف باســم »الضمــور البقعــي ملقلــة العــن« 

والتــي تصيــب كبــار الســن عــى وجــه التحديــد. 

ــة العــن«  ــور البقعــي ملقل ــن »الضم ــي، ع ــز الطب ــز هوبكن ــز جون ــون يف مستشــفى ســابريبان، العضــو يف مرك ــس قســم طــب العي ــور س.م.ساســرتي- رئي يتحــدث الدكت

ــرض.  ــذا امل ــن ه ــك م ــة عيني ــة ووقاي ــاعدك يف حاي ــي تس ــة الت ــح املهم ــض النصائ ــدم بع )macular degeneration(، ويق

ما هو »الضمور الحاد ملقلة العني«؟ 

 Age-related macular degeneration( الســن  كبــار  املــرض  هــذا  يصيــب 

ــدة مــن فقــدان البــر  ــرب الســبب الرئيــس يف ظهــور حــاالت جدي AMD((( ويعت

يف املــرىض الذيــن تجــاوزت أعارهــم الســتن. واملــرض يصيــب مقلــة العــن، وهــي 

ــري عــى  ــك بشــكل كب ــر ذل ــور الشــديد فيؤث ــن الشــبكية، بالضم ــس م الجــزء الرئي

ــن.  ــزي للع ــار املرك اإلبص

هل ميكن أن يؤدي »الضمور البقعي ملقلة العني« إىل العمى التام؟ 

ال. عــادًة مــا يؤثــر »الضمــور البقعــي ملقلــة العــن« اإلبصــار املركــزي للعــن، وليــس 

ــام. وألن  ــى الت ــو ال يســبب العم ــذا، فه ــة )peripheral vision(. ل ــة املحيطي الرؤي

مركزيــة اإلبصــار متــررة، فقــد يعــاين املريــض مــن صعوبــات يف القــراءة أو قيــادة 

ــى  ــري ع ــكل كب ــيؤثر بش ــا س ــذا م ــاس. وه ــوه الن ــز وج ــة يف تيي ــيارة وصعوب الس

أســلوب حياتــه. 

 )AMD( هــل ملــرض »الضمــور البقعــي ملقلــة العــني« الــذي يصيــب كبــار الســن

أنــواع أو أشــكال مختلفــة؟ 

أجــل هنالــك نوعــان مــن مــرض »الضمــور البقعــي ملقلــة العــن«: الضمــور البقعــي 

الجــاف والضمــور البقعــي الرطــب. حــوايل ٩٠ مــن املــرىض يعانــون مــن النــوع األول. 

ويف هــذا النــوع بالتحديــد ترتســب مــادة بيضــاء مصفــرة، تســّمى الرباريــق الشــفافة 

)drusen(، وترتاكــم يف مقلــة العــن. وهــذه الحالــة تــؤدي إىل إعاقــة وظيفــة 

املســتقبالت الصوريــة للعــن والتــي تكــون مســؤولة عــن معالجــة الضــوء الداخــل 

ــؤدي إىل ضعــف يف اإلبصــار. ويف الحــاالت املتقدمــة مــن  ــذي ي إىل العــن، األمــر ال

هــذا املــرض، ميكــن أن يــؤدي الضمــور البقعــي الجــاف إىل فقــدان العــن لإلبصــار 

املركــزي.  

ــة،  ــم جاف ــل أعينه ــرض تظ ــن امل ــاف م ــوع الج ــذا الن ــة به ــاالت املصاب ــب الح أغل

ولكــن ١٠ باملائــة تقريبــاً تتطــور حالتهــم وتتدهــور ويصابــوا مبــرض الضمــور البقعــي 

الرطــب. ويف هــذا النــوع الرطــب، تقــوم األوعيــة املشــيمية للعــن بترسيــب الســائل، 

ــب  ــم يف أغل ــدان دائ ــاد وفق ــؤدي إىل إرضار ح ــا ي ــا، م ــف م ــزق أو نزي ــة ت نتيج

األحيــان لإلبصــار املركــزي للعــن.  

ما هي عوامل الخطر ملرض »الضمور البقعي ملقلة العني«؟ 

التقــدم يف العمــر هــو أحــد أهــم عوامــل خطــر اإلصابــة بهــذا املــرض. ولهذا الســبب، 

مــن املهــم أن يقــوم كل شــخص تعــدى الخامســة والســتن مــن العمــر زيــارة أخصايئ 

العيــون وإجــراء كافــة اإلختبــارات الخاصــة بشــبكية العــن عــى نحــو منتظــم. أمــا 

عوامــل الخطــر األخــرى فهــي: التدخــن والتعــرض لألشــعة فــوق البنفســجية وضغــط 

الــدم والتاريــخ الطبــي لــألرسة. جديــر بالذكــر أن مــن غــري املمكــن التحكــم يف بعــض 

ــرض  ــرى كالتع ــل األخ ــم يف العوام ــن التحك ــن ميك ــن، ولك ــل، كالتدخ ــذه العوام ه

ألشــعة الشــمس وضغــط الــدم. 

كيف أقلل من فرص إصابتي مبرض »الضمور البقعي ملقلة العني«؟ 

مثــة براهــن عديــدة تشــري إىل أن مــا هــو جيــد وصحــي لقلبــك هــو جيــد وصحــي 

لعينيــك أيضــاً. وهــذا يعنــي رضورة االبتعــاد عــن التدخــن واملحافظــة عــى 

ــة والســيطرة عــى ضغــط  ــدم ضمــن الحــدود الصحي مســتويات الكولســرتول يف ال

الــدم. واألهــم مــن ذلــك، أن تحمــي عينيــك مــن أشــعة الشــمس. إن تزايــد نســبة 

ــارة  ــداء النظ ــن ارت ــد م ــذا ال ب ــة الشــباب، وله ــن مرحل ــدأ م ــرض للشــمس يب التع

الشمســية والقبعــة عندمــا تكــون معرضــاً للشــمس. ومــن املهــم كذلــك املحافظــة 

ــة  ــراء الورقي ــروات الخ ــن الخ ــري م ــم الكث ــة تض ــة ومتوازن ــة صحي ــى حمي ع

ــربوكيل.  ــل وال ــات الكيي ــر ونب ــب األخ ــبانخ والكرن كالس

ما هي أعراض مرض »الضمور البقعي ملقلة العني« الجاف والرطب؟ 

إن مــرض »الضمــور البقعــي ملقلــة العــن« خــاٍل مــن األمل، ولهــذا فإن األعــراض األوىل 

لــه هــو مالحظــة املريــض نفســه لتغيــريات واضحــة يف حــدة اإلبصــار. ففــي النــوع 

الجــاف، قــد يالحــظ املريــض أنــه يحتــاج إىل ضــوء أكــر للقــراءة يصاحبــه بهتــان يف 

ــوع الجــاف كال  ــب الن ــا يصي ــز الوجــوه. عــادة م اإلبصــار وعــدم القــدرة عــى تيي

العينــن، ولكــن قــد تالحــظ تغيــريات يف الرؤيــة يف عــن واحــدة. 

اسألوا الخرباء... 
الضمور البقعي ملقلة العني )Macular Degeneration(: طرق الوقاية والكشف املبكر عن املرض لدى كبار السن 
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نبذة عن د.ساسرتي

 الدكتــور س.م. ساســرتي هــو طبيــب معتمــد يف طــب العيــون ومتخصص 

ــري  ــا. اخت ــن وجراحاته ــورة الع ــن  وبل ــة الع ــبكية ومقل ــراض الش يف أم

كواحــد مــن أفضــل أطبــاء العيــون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وعمــل رئيســاً لقســم العيــون يف مستشــفى ســابريبان، العضــو يف مركــز 

جونــز هوبكنــز الطبــي. يهتــم د. ساســرتي بشــكل خــاص بعــالج مــرض 

»الضمــور الحــاد ملقلــة العــن« ومــرض اعتــالل الشــبكية الســكري 

ــة يف معالجــة  ــف عملي ــن أل ــر م )diabetic retinopathy(، وأجــرى أك

شــبكية العــن. حصــل د. ساســرتي عــى شــهادة مارســة الطــب يف الهنــد 

عــام ١٩٨٩ والشــهادة املاجســتري يف الصحــة العامــة مــن جامعــة هارفــرد 

 )NIH( يف عــام ١٩٩٠. وأنهــى زمالتــه الطبيــة يف معهــد العيــون الوطنــي

ــي  ــيمية الزجاج ــالل املش ــة اعت ــة يف متالزم ــن الزمال ــنتن م ــل س وأكم

ــة واشــنطن.      الشــبكوي يف جامع

أمــا يف النــوع الرطــب، فقــد يالحــظ املريــض الخطــوط املســتقيمة بشــكل ملتــوي 

أو متمــّوج، ويبــدأ فقــدان اإلبصــار املركــزي للعــن برسعــة. لهــذا مــن املهــم جــداً أن 

ينتبــه الشــخص إىل أيــة تغيــريات يف اإلبصــار واالســتعانة باملســاعدة الطبيــة برسعــة 

حــال حصــول أي تغــري يف الرؤيــة. 

كيف يتم تشخيص مرض »الضمور البقعي ملقلة العني«؟ 

ــار  ــا يف اإلبص ــري م ــول تغ ــك يف حص ــا تش ــون حامل ــايئ العي ــارة أخص ــن زي ــد م ال ب

ــن  ــو م ــري يف اإلبصــار ه ــد، ألن التغ ــه التحدي ــى وج ــن ع ــزي للع ــة املرك ويف الرؤي

أوىل أعــراض هــذا املــرض. ويقــوم أخصــايئ العيــون بإجــراء الفحــص الشــامل للعــن 

ــة. ــتخدماً أدوات مختلف مس

إن تــم تشــخيص مرضــك عــى أنــه الضمــور البقعــي الجــاف مســبقاُ، فيمكنــك إعــادة 

ــات تشــري عــى وجــود  ــة عالم ــك بشــكل يومــي، مــع مالحظــة أي ــم أداء عيني تقيي

النــوع الرطــب مــن هــذا املــرض، بواســطة شــبكة آمســلر )Amsler( والتــي ميكنــك 

طلبهــا مــن طبيــب العيــون الخــاص بــك.  

ــة  ــي ملقل ــور البقع ــرض »الضم ــة مل ــدة أو ممكن ــوم عالجــات جدي ــد الي ــل توج ه

ــني«؟  الع

تجــري حاليــاً دراســة واعــدة عــن هــذا املــرض، وهــي تــدرس إمكانيــة زرع الشــبكية 

ــون  ــعى الباحث ــا يس ــررة. ك ــبكية املت ــن الش ــدالً م ــليمة ب ــا س ــة خالي - أي زراع

إىل إعطــاء املــرىض أدويــة مضــادة لاللتهــاب يف الحــاالت املصابــة بـــالضمور البقعــي 

الرطــب. 

ــز  ــز جون ــو يف مرك ــابريبان، العض ــفى س ــل مستش ــن قب ــرة م ــة ألول م ــذه املقال ــرت ه نُ

ــايل: ــع الت ــى املوق ــألوا الخــرباء« ع ــود »أس ــن عم ــد ع ــرأ املزي ــي. اق ــز الطب هوبكن

http://www.hopkinsmedicine.org/suburban_hospital/about_the_

hospital/news_publications/ask_the_expert/.
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املسمى الوظيفي االسم

أخصايئ تريض هبة الرحمن أحمد الجلبان

منسقة مواعيد غرفة العمليات سبيكة سعد السبيت

أخصائية تريض إيفيوما أوجي

مساعدة رعاية مرىض كورازون أالجو أبوجادو

مساعدة رعاية مرىض جيفري فرانسيا تشوا

مساعدة رعاية مرىض مارك أنتوين نريي دوريا

مساعدة رعاية مرىض أورلن مونتويا جاراو

مساعدة رعاية مرىض ستانديل ليوانغ

مساعدة رعاية مرىض ديان جريس راموس أورنيدو

مساعدة رعاية مرىض ماري جوي أغولري بايس

أخصائية تريض ماريا لويز كوان

استقبال طبي فهد إبراهيم الدورسي

تقني خدمات تعقيم مركزية إدغار هاياغ

كبري إداريي صحة املجتمع أنيتا سيال مور

محلل نظم تقنية معلومات دانة وافاي

محلل نظم تقنية معلومات هيثم نضال عبد الجبار

محلل نظم تقنية معلومات صفوان خليل الحاريث

محلل فايز محمد السامل

محلل صالح فهد املقبل

محلل نظم تقنية معلومات نارص العتيبي

محلل سريين حمد الدخيل

تقنية معلومات كريستيان ستيفينز

محلل تخطيط وبرمجة محمد اساعيل البهكايل

مستشار بيئي محمد خالد الرتيكم

مساعدة مكتب طبي عبدالرحمن زياد رسواوي

استقبال طبي أبرار عبدالله الدزاز

مساعدة مكتب طبي إميان خلف املطريي

مساعدة مكتب طبي إميان سعد الخاطر

مساعدة مكتب طبي مايسة نبيل عبيد

مساعد مكتب طبي مشعل خالد الدبيس

مساعد مكتب طبي مشاري خالد الشوان

مدرب مهارات صناعية محمد سعود البقعاوي

مساعد مكتب طبي مجاهد سعود الخالدي

مساعد مكتب طبي مساعد سامل الرويض

مساعد مكتب طبي صالح محمد عسريي

استقبال طبي صالح خليفة املحيش

مساعدة مكتب طبي سمية سعيد هبرت

مركز اإلتصال زهور عبدالرحمن صابر

منظم طبي عبدالله الشرياوي

مساعدة مكتب طبي عبدالله سعود املغريب

مساعدة مكتب طبي عايدة خليفة السفران

أخصائية عالج تنفي هبة أحمد البحري

محلل بيانات إبراهيم صان

محلل نظم معلومات محمود الشمراين

املسمى الوظيفي االسم

محلل نظم معلومات أنتون برنارد

محلل بيانات سلان خالد العقيل

استقبال طبي أفنان الجعفري

مساعدة مكتب طبي فتحية الذوادي

مساعدة مكتب طبي هبة البوعينن

مساعد مكتب طبي إبراهيم الدورسي

مساعدة مكتب طبي جميلة الشامي

استقبال طبي جاسم الدورسي

مساعدة مكتب طبي مريم بورجيلة

استقبال طبي مشعل سعيد القحطاين

مساعد مكتب طبي محمد الحاريث

مساعد مكتب طبي محمد حسن الشامي

مساعد مكتب طبي نارص الهاجري

مساعدة مكتب طبي نهى الشيخ

مساعدة مكتب طبي نوف الدورسي

مساعدة مكتب طبي تغريد الخالدي

منظم طبي عمر عبدالعزيز بورصيص

مساعد مكتب طبي تريك عايض القحطاين

مساعد مكتب طبي حمد عيل السامل

مساعد مكتب طبي سلطان غازي الزهراين

مساعد مكتب طبي محمد طاالل البوحمد

مساعد مكتب طبي عبدالله إبراهيم

مساعد مكتب طبي صالح بوسبيت

مساعد مكتب طبي عيىس صالح

مساعد مكتب طبي عبدالله العتيبي

استقبال طبي حمود حمد الراشد

مساعد مكتب طبي عبدالله محمد السامل

مساعد مكتب طبي بدر عيل العريفي

مساعد مكتب طبي مؤيد عمر الصالح

مساعد مكتب طبي مشعل خالد العتيبي

مساعد مكتب طبي عبدالرحمن خالد العتيبي

تقني وحدة دعم املستخدم مرام شكري العفيصان

مساعد مكتب طبي عيل مهدي

أخصايئ أشعة أورام عدنان الحبي

أخصايئ أشعة  سيد مرسور حسن

صيدلة ويلفريدو ديال كروز

طبيب جواد خروف

أخصايئ روماتيزم وديع الخنيزي

أخصايئ أشعة فاطمة طرابلي

أخصايئ أطفال يوسف خليل

تقني التموينات املركزية عبد الرحمن الحاريث

طبيب جريمان إسرتيال

مدير مختربات طبية عمر محمد

يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ب 87 موظف وموظفة انضموا للعمل خالل شهر مارس 2016
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ــري أو صــوت  ــاء العصاف ــن أســمع غن ــاً. مل أك ــامل هادئ ــدت، كان الع ــا ول عندم

ــكات  ــي وضح ــوت أم ــمع ص ــكاد أس ــت بال ــجار. كن ــن األش ــح ب ــوب الري هب

والــدي. ويف يــوم، أخــذين والــدّي إىل مــكان أســمياه باملستشــفى. وهنــاك رأيــت 

ــن كان ينظــر يف  ــم م ــدي ومنه ــن كان ميســك بي ــم م ــاس، منه ابتســامات الن

أذيّن. عندمــا كــربت، أعــادين والــدي إىل ذلــك املــكان إلجــراء عمليــة جراحيــة. 

ــام. وعندمــا أفقــت مــن نومــي  ــر ألن وجــاء شــخص لطيــف ليضعنــي يف رسي

ــاً كــا كان.  العميــق، مل يعــد العــامل هادئ

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــا مرك ــفى، إنه ــذه املستش ــرف ه ــّت أع ــوم ب والي

الطبــي. أخــربين الطبيــب بــأن ســمعي كان ضعيفــاً آنــذاك، وأن األطبــاء زرعــوا 

يف داخــل رأيس قوقعــة األذن )cochlear implant( لتســاعدين يف معالجــة 

ــوات.     األص

وبــت أعلــم اآلن أيضــاً أن هنالــك أطفــاالً آخريــن مبثــل حالتــي وأنهــم جميعــاً 

مميــزون، وســنحت يل فرصــة لقــاء الكثــري منهــم مؤخــراً يف يــوم ممتــع ُخصــص 

لألطفــال الذيــن لديهــم زراعــات القوقعــة يف آذانهــم. 

ــد  ــون املعيب ــدق كارلت ــا إىل فن ــر، ذهبن ــن مــن شــهر فرباي يف الســابع والعري

ــي  ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن ــز جون ــذي نظمــه مرك ــرح ال ــوم الف لنشــارك يف ي

تحــت عنــوان »معــاً لجعــل ســمعنا أفضــل«. كان اليــوم لطيفــاً جــداً وكانــت 

الســاحة مليئــة باأللعــاب الجميلــة وامللونــة، ومل أعــرف مــن أيــن أبــدأ باللعب.

اختلطــت ضحــكايت العاليــة ورصاخــي املــرح بضحــكات ورصاخ األطفــال الكــر 

ــدّي ليتشــاركوا  ــن الذيــن جــاؤوا مــع أرسهــم والذيــن جلســوا مــع وال اآلخري

معهــم يف الكثــري مــن القصــص وأحــدث املعلومــات. لعبنــا كثــرياً وحصلنــا عــى 

الكثــري مــن الجوائــز الجميلــة. يف ذلــك اليــوم، وعــى غــري عادتهــا، مل تهتــم أمــي 

مبــا أكلــت، فقــد أخربهــا والــدي أال تهتــم ألن الطعــام كان صحيــاً جــداً. آملتنــي 

معــديت قليــاًل ألننــي ضحكــت كثــرياً. قالــت يل أمــي: »البــأس بهــذا األمل، هــذا 

األمل هــو مــن النــوع الجيــد.«

أنا أسمعك
بقلم: ليىل القفشاتأنا أسمع عائلتي، أنا أسمع أصدقايئ
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كبري إداريي العمليات

التحــق فيصــل الحجــي مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي )JHAH( وهــو ميتلــك 

مــن الخــربة الغنيــة الكثــري، فقــد تــّوىل إدارة قســم إدارة األداء يف أرامكــو الســعودية 

ــرب رشكات  ــن أك ــدة م ــس لواح ــاري الرئي ــاط التج ــي النش ــاج، وه ــب واإلنت للتنقي

النفــط والغــاز املدمجــة يف العــامل، منــذ العــام ٢٠١٢م. ومــن خــالل منصبــه، اكتســب 

ــة والتوافــق  ــد ورســم األهــداف التشــغيلية واملالي فيصــل الحجــي خــربات يف تحدي

ــغيل ورأس  ــة بالتش ــنوية الخاص ــات الس ــة امليزاني ــبة ومعالج ــرتاتيجي واملحاس االس

ــة إىل إدارة   ــي إضاف ــون دوالر أمري ــا إىل أكــر مــن ٢٥ ملي ــي تصــل قيمته املــال الت

قــوة العمــل التــي تتجــاوز العريــن ألــف موظــف. 

كــا يــؤدي فيصــل الحجــي دوراً بــارزاً ومهــاً يف النشــاط التجــاري لركــة أرامكــو 

الســعودية والتعــاون مــع أقســام شــتى كاملاليــة والتخطيــط التجــاري وشــؤون الركة 

واملــوارد البريــة، كــا يتــوىل إدارة عــدد مــن مروعــات التحســن الجبــارة التــي 

ــاق  ــرياً يف خفــض االنف ــراً كب ــات وتركــت أث ــة يف العملي ــة للرك ــرت أمــوال طائل وف

الرأســايل. ليــس هــذا فحســب، بــل أســهم فيصــل الحجــي مســاهمة فاعلــة يف غــرس 

ثقافــة األداء العــايل يف عمــوم عمليــات التنقيــب واإلنتــاج يف الركــة، ونــر النمــوذج 

الجديــد للتخطيــط املــايل وإدارة األداء يف مختلــف أقســام رشكــة أرامكــو الســعودية.  

وقبــل تعيينــه يف هــذا املنصــب، وبــدأً مــن العــام ٢٠١١م، قــاد فيصــل الحجــي خطــة 

ــط  ــن قســم التخطي ــوام ٢٠١3-٢٠١٧م ضم ــو الســعودية لألع ــة أرامك ــل لرك العم

ــع  ــل ووض ــام كالتحلي ــن امله ــد م ــوي العدي ــدور الحي ــذا ال ــتمل ه ــة. واش يف الرك

ســيناريو التخطيــط واســرتاتيجية الركــة وتقييــم أهــداف كافــة مؤسســات أرامكــو 

الســعودية. كــا عمــل أيضــاً عــى الخطــة النفطيــة للركــة وضــم البيانــات املدمجــة 

والتــي ُجمعــت مــن كافــة أقســامها مــع بعضهــا مــن أجــل وضــع التوقعــات 

املســتقبلية بشــكل تفصيــيل. وعمــل فيصــل الحجــي أيضــاً مــع اإلدارتــن التنفيذيــة 

ــا لركــة أرامكــو الســعودية ومــع مجلــس إدارتهــا.  والعلي

ــات  ــّوىل فيصــل الحجــي مناصــب عــدة تركــزت حــول إدارة املروعــات والعملي ت

املتعلقــة بأكــرب إنتــاج نفطــي يف العــامل تنتجــه رشكــة أرامكــو الســعودية والبالــغ ١.٢ 

مليــون برميــل يف اليــوم الواحــد مــن خــالل تطويــر حقــل خريــس. كــا يعتــرب فيصــل 

ــرز الالعبــن يف عمليتــي التحضــري والتشــغيل الناجحتــن للمــروع  الحجــي مــن أب

ــة والشــؤون الهندســية. وتضمــن  ــات الصيان ــاً عــى عملي ــا بعــد مرف ــح في وأصب

ــا  ــدة وكوري ــة املتح ــد يف اململك ــة أألم ــام طويل ــذ مه ــذا تنفي ــس ه ــروع خري م

والعمــل مــع أبــرز الفــرق الدوليــة تحقيقــاً لهــذا الهــدف. وقبــل عملــه يف خريــس، 

ــاج النفــط  ــارشة يف إنت شــغل فيصــل الحاجــي عــدداً مــن املناصــب التشــغيلية املب

والغــاز، بعــد أن التحــق بركــة أرامكــو الســعودية يف العــام ١٩٩٨م. 

ــة  ــن جامع ــة م ــة امليكانيكي ــوس يف الهندس ــهادة البكالوري ــي ش ــل الحج ــال فيص ن

ــج  ــن الربام ــدد م ــارك يف ع ــة وش ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي ــا األمريكي أريزون

التدريبيــة املميــزة يف اإلدارة االســرتاتيجية واملفاوضــات املتقدمــة ووســائل االتصــال 

الفعالــة والعالقــات اإلعالميــة. كــا شــارك يف برنامــج اإلدارة املتقدمــة الــذي أطلقتــه 

رشكــة أرامكــو الســعودية يف عــام ٢٠١٤م ويف برنامــج القيــادة والتفكــري االســرتاتيجين 

الــذي أطلقتــه كليــة وارتــون التجاريــة يف جامعــة بنســلفانيا يف عــام ٢٠١٥م. وهــو 

ــام يف  ــش يف الدم ــالن ويعي ــه طف ــزوج ول ــط، ومت ــديس النف ــة مهن ــو يف جمعي عض

اململكــة العربيــة الســعودية. 

تعرفوا عىل إداريي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجدد
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ــث  ــري، حي ــوارد الب ــال امل ــربة يف مج ــن الخ ــالً م ــّاً هائ ــهور ك ــز مش ــك معت ميتل

يضطلــع مبهــام شــتى مــن أهمهــا جــذب املوظفــن املتميزيــن وتشــغيلهم وتطويرهــم 

واملحافظــة عــى أفضــل املهــارات والخــربات ضمــن أرسة مركز جونــز هوبكنــز أرامكو 

الطبــي. وكان معتــز يشــغل منصــب نائــب مديــر العالقــات الصناعيــة يف رشكــة ينبــع 

أرامكــو ســينوبك للتكريــر املحــدودة )يــارسف( )YASREF( )وهــي مــروع مشــرتك 

بــن رشكتــي أرامكــو الســعودية والصــن للبرتوكياويــات )ســينوبك(( قبــل انضامــه 

إىل املركــز. 

تــّوىل معتــز مناصــب مختلفــة يف رشكــة أرامكــو الســعودية، وكان مســؤوالً عــن البنيــة 

ــا  ــوم والتكنلوجي ــه للعل ــد الل ــك عب ــة املل ــة وكادر جامع ــوارد البري ــة للم التحتي

ــا شــغل  ــة. ك ــوارد البري ــت للم ــس املؤق ــث شــغل منصــب الرئي )KAUST( حي

عــدداً مــن املناصــب القياديــة املتعلقــة بتدريــب املوظفــن وتطويرهــم، وبسياســة 

املــوارد البريــة والتشــغيل ضمــن أرامكــو الســعودية ويف رشكــة خدمــات أرامكــو 

ــي.   ــكادر الطب ــن ال )ASC( يف هيوســتون، حيــث كان مســؤوالً عــن تعي

ــتري يف إدارة  ــهادة املاجس ــة وش ــوس يف اإلدارة الصناعي ــهادة البكالوري ــز ش ــال معت ن

ــهادة  ــى ش ــل ع ــا حص ــادن. ك ــط واملع ــد للنف ــك فه ــة املل ــن جامع ــال م األع

معتمــدة يف القيــادة والتطويــر التنفيــذي مــن جامعــات كولومبيــا ورايــس وجــورج 

ــه  ــح مبوجب ــاً ُمن ــل برنامج ــة، وأكم ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي ــاون األمريكي ت

ــز  ــة. ومعت ــوتا األمريكي ــة منيس ــن جامع ــة م ــوارد البري ــدة يف امل ــهادة معتم ش

ــال.  ــة أطف ــه ثالث ــزوج ول مت

أنيتا مور
كبري إداريي صحة املجتمع

ــة  ــرة لصح ــور كمدي ــا م ــن أنيت ــي تعي ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــن مرك أعل

ــه  ــاً أقام ــاً تعليمي ــراً برنامج ــت مؤخ ــد أنه ــا ق ــت أنيت ــز. وكان ــدى املرك ــكان ل الس

ــر  ــايس لتطوي ــرك األس ــب املح ــذا املنص ــرب ه ــا. ويعت ــام منصبه ــدأت مه ــز وب املرك

ــام  ــن مه ــن ضم ــوي. وم ــال الحي ــذا املج ــوث يف ه ــراء البح ــكان وإج ــة الس صح

هــذا املنصــب، هــو تقديــم التقاريــر إىل الرئيــس التنفيــذي وتوجيــه وإدارة الرعايــة 

الطبيــة يف املرافــق الطبيــة التعاقديــة الثانــون والتابعــة للمركــز واملنتــرة يف أماكــن 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة يف اململك مختلف

ــا أرى أن صحــة  ــا: »أن ــد بقوله ــا الجدي ــام منصبه ــا مــور عــن مه ــا أنيت وتتحــدث لن

الســكان هــو أمــر يخــص كل واحــد منــا. لذلــك، علينــا أن نعمــل ســوياً مــن أجــل 

توفــري خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املــكان والزمــان املناســبن ومــن خــالل مقدمــن 

ــويل  ــاج إىل ن ــا نحت ــة مناســبة أيضــاً. ك ــة وبكلف ــات الصحي ــذه الخدم مناســبن له

اهتامــاً خاصــاً للبيئتــن االجتاعيــة واملاديــة اللتــن تؤثــران عــى الصحــة يف يومنــا 

هــذا، خاصــة وأن الجميــع أصبــح يــدرك أن الصحــة تؤثــر فينــا وتنعكــس عــى كل 

مــا نقــوم بــه مــن نشــاطات«.                                                                         

وتتلــك أنيتــا ٢٧ عامــاً مــن الخــربة العمليــة يف نظــام الصحــة والخدمــات االجتاعية. 

وقــد التحقــت باملركــز بعــد أن شــغلت منصــب املديــر التنفيــذي للصحــة العامــة يف 

دائــرة مانيتوبــا الكنديــة للصحــة والصحــة العامــة والصحــة األوليــة.   

ــة  ــل إيجابي ــالت عم ــاء ص ــا بن ــتطاعت أنيت ــة، اس ــة الطويل ــريتها املهني ــالل مس وخ

جــداً مــع مســتويات حكوميــة مختلفــة ومــع الهيئــات واللجــان اإلستشــارية التــي 

تُعنــى بصحــة املجتمــع، ومــع املجموعــات املقيمــة ورشائــح مختلفــة مــن الســكان. 

وشــملت خرباتهــا الواســعة معرفــة عميقــة باالســرتاتيجيات التــي تتضمــن القطاعــات 

ــة  ــة وتنســيق الخدمــات إلدارة الحــاالت املعقــدة، وإنشــاء الربامــج اإلداري املتداخل

الخاصــة باألمــراض، وتقييــم املخاطــر الصحيــة، ووضــع االســرتاتيجيات الخاصــة 

بــإدارة الصحــة العامــة واألســاليب الحياتيــة، وتقديــم الخدمــات للمجتمــع، وتعزيــز 

ونــر ثقافــة املحافظــة عــى الصحــة والوقايــة مــن األمــراض، ووضــع مناهــج وطــرق 

لتطويــر املجتمــع وفهــم وإدراك تأثــري الصحــة واملحــددات االجتاعيــة عــى صحــة 

الســكان. 

حصلــت أنيتــا عــى ثــالث شــهادات دراســية مــن جامعــة مانيتوبــا الكنديــة، وهــي: 

املاجســتري يف اإلدارة العامــة، والبكالوريــوس يف التمريــض والبكالوريــوس يف اآلداب.
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أهم النصائح لخفض مستوى الكوليسرتول يف الدم

ــدم، فــإن املحافظــة عــى  إذا كنــت تعــاين مــن ارتفــاع مســتوى الكوليســرتول يف ال

تغذيــة صحيــة ومنــط حيــاة نشــيط مــن املمكــن أن يســاعدك يف التحكــم مبســتوى 

ــك  ــى صحت ــة ع ــة للمحافظ ــح التالي ــع النصائ ــدم. اتب ــي ال ــرتول وخفضهف الكوليس

وخفــض مســتوى الكوليســرتول:

قم بالحد من استهالكك للسكر وامللح املضاف للطعام.	 

ــعري، 	  ــوفان، الش ــل الش ــاف مث ــي باأللي ــوب والغن ــل الحب ــز الكام ــرت الخب اخ

الحبــوب، الــرز األســمر، الفراولــة والفاصوليــاء.

أكــر مــن تنــاول األســاك الغنيــة بالدهــون مثــل ســمك الســاملون، املاكريــل 	 

ــة  ــة مــن أحــاض أوميجــا 3 األميني ــة عالي والرنجــة والتــي تحتــوي عــى كمي

ــة. ــي باســتطاعتها خفــض مســتوى الكوليســرتول  والدهــون الثالثي الت

ــق الحــد 	  ــة عــن طري ــم بالحــد مــن اســتهالكك للدهــون املشــبعة واملتحول ق

مــن اســتهالك األطعمــة الرسيعــة ومنتجــات الحليــب الكاملــة الدســم، الزبــدة، 

الزيــوت مثــل زيــت جــوز الهنــد والنخيــل، واألطعمــة املخبــوزة.

اخرت اللحوم البيضاء القليلة الدهون وقم بإزالة الدهون قبل طهيها.	 

أكر من استهالك الفواكه والخروات بشكل يومي.	 

قلــل مــن اســتهالك األطعمــة املحتويــة عــى الكوليســرتول مثــل صفــار البيــض، 	 

لحــوم األعضــاء ومشــتقات الحليــب الكاملــة الدســم.

أقلع عن التدخن.	 

ــام يف 	  ــة ٤ أي ــدة 3٠ دقيق ــة مل ــارس الرياض ــدين وم ــاطك الب ــى نش ــظ ع حاف

ــر. ــبوع أو أك ألس

للمزيــد مــن خطــط التغذيــة املناســبة إلحتياجاتــك، الرجــاء مراجعــة الطبيــب 

وأخصــايئ التغذيــة.

مجموعة مختارة من مصادر الدهون الصحية

كوادر طبية: حنني العبايس

املؤهالت العلمية:
ماجســتري يف الســيطرة عــى انتقــال العــدوى يف مجــال الرعايــة الصحيــة، كليــة ترينيتــي، 	 

جامعــة دبلــن، دبلــن، إيرلنــدة، ٢٠١٥.

بكالوريوس صيدلة رسيرية، جامعة األردن، عان، األردن، ٢٠١٤.	 

الوظيفة الحالية:
أخصائية صيدلة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

اقتباس:
»شــّكل شــهر فربايــر املــايض فــرتة مهمــة يف حيــايت، ليــس فقــط ألننــي بــارشت مهنتــي بشــكل 

ــي. إن اإلنضــام  ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن ــدأت عمــيل مبركــز جون ــي أيضــاً ب ــل ألنن رســمي، ب

للعمــل يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يشــعرين بالســعادة والحــاس نحــو املســتقبل. 

ــض  ــا املري ــث رض ــا حي ــة ملرضان ــي والرعاي ــم الطب ــتويات الدع ــى مس ــم أع ــع لتقدي إين أتطل

ورعايتــه هــا أولويــايت القصــوى.

إين أنــوي أن أنتهــز كل فرصــة ســانحة للتعلــم مــن الطاقــم الطبــي املوهــوب والخبــري لتنميــة 

معرفتــي ومهــارايت واملســاهمة يف تحســن الخدمــات الطبيــة املقدمــة، ليــس يف مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي فقــط، بــل لجميــع القطــاع الصحــي يف اململكــة العربيــة الســعودية.«
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JHM Online Seminars

http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthseminars/
upcoming

يقــدم موقــع جونــز هوبكنــز ميديســن االلكــرتوين فرصــة حضــور محــارضات 

ــدم لكــم  ــث يق ــة  خــالل الســنة حي ــة عــرب الشــبكة اإللكرتوني ــدوات طبي ون

ــدوات  ــع الن ــة. جمي ــع الصحي ــف املواضي ــات مبختل ــدث املعلوم ــرباء أح الخ

ــع الخــرباء. ــة م ــا جلســة أســئلة واجوب ــة ويليه تفاعلي

النــدوات عــرب الشــبكة اإللكرتونيــة: كل نــدوة مكونــة مــن 3٠ دقيقــة محارضة 

متبوعــة ب 3٠ دقيقــة مــن األســئلة واألجوبــة التفاعليــة مــع الطبيــب املحارض.  

تفضــل بحضــور املحــارضات والنــدوات مــن أي مــكان يف العــامل، مــن منزلــك، 

وبــدون أي تكلفــة. يجــب أن يكــون لديــك اتصــال بالشــبكة اإللكرتونيــة.

محارضات جونز هوبكنز ميديسن عىل الشبكة اإللكرتونية

الندوات املقدمة هي باللغة اإلنجليزية فقط

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

تابع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عىل وسائل التواصل 

اإلجتامعي

Facebook تابعنا عى

YouTube اشرتك بقناتنا عى

كن عىل تواصل

الثالثاء

19 أبريل

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

األربعاء

3 مايو

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

األثنني

9 مايو

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

األربعاء

27 أبريل

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

آخر التطورات يف عملية تغيري الصامم عن طريق 

القسطرة

خيارات غري جراحية عن طريق املنظار لخسارة الوزن

ما تحتاج ملعرفته عن الطب بال دم

السقوط والوقاية من السقوط
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كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

لســهولة التواصــل معكــم، نرجــو منكــم التفضــل بالعمــل 

عــى تحديــث بيانــات اتصالكــم، وذلــك لضــان اســتالم 

خدماتنــا بيــرس وســهولة. 

العمــل عــى تحديــث رقــم هاتفكــم  نأمــل منكــم 

ــاء  ــتقبال أثن ــف االس ــب موظ ــالل مكت ــن خ ــوال م الج

للعيــادة. زيارتكــم 

قاعة املحارضات مبركز الظهران ٧:3٠ - ٩ صباحا١٥ً مايو

الصحي

برج املدرا٩ صباحاً - ٢ مساًء

املجمع

البهو الرئيي مبركز الظهران الصحيالوقت

مركز األحساء الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء١٦ مايو

مركز بقيق الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء

مركز رأس تنورة الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء

مركز العضيلية الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء

مركز الرتفيه بشارع كينغ٤ - ٨ مساًء٢٨ أبريل

الرعاية األولية مبركز الظهران الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء3 مايو

برج املدرا٩ صباحاً - ٢ مساًء١٠ مايو

مركز األحساء الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء١٧ مايو

مركز بقيق الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء٢٢ مايو

مركز رأس تنورة الصحي٩ صباحاً - ٢ مساًء٢٤ مايو

حمالت توعوية عن التغذية الصحية التوعية برسطان القولون
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الخدمات الطبية
إذا كان لديــك مشــكلة طبيــة حاليــة، فقــم بعمــل موعــد مــع طبيــب الرعايــة األوليــة الخــاص بــك. أمــا يف حالــة الطــوارئ الطبيــة، فاذهــب إىل أقــرب غرفــة طــوارئ يف أقــرب مستشــفى 

لــك.

للمساعدة وأخبار الرعاية الصحية
وحــدة العالقــات الطبيــة )خدمــة العمــالء(: الربيــد اإللكــرتوين Patient.Relations@JHAH.com.  اتصــل مــن داخــل اململكــة عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- 3٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-٩٦٦+ 

 	Healthcare.JV@aramco.com لألسئلة املتعلقة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والرعاية الصحية، الربيد اإللكرتوين

 	Sheila.James@JHAH.com إلبداء مالحظة أو تعليق بخصوص املعلومات الصادرة عن الخدمات الطبية: الربيد اإللكرتوين

 	Health.Information@JHAH.com للتسجيل والحصول عى نسختكم من هذه الرسالة اإلخبارية املتوفرة باللغتن العربية واإلنجليزية: الربيد اإللكرتوين

املوظفون وأفراد عائالتهم 

املواعيــد: لعمــل موعــد طبــي أو موعــد أســنان وللوصــول للعديــد مــن الخدمــات 	 
الطبيــة، اتصــل عــى مركــز االتصــال املركــزي مــن داخــل اململكــة عــى الهاتــف رقــم 

٤٤٤٤- 3٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-٩٦٦+ 

ــري 	  ــة التذك ــجل يف خدم ــرية )SMS(: س ــائل القص ــق الرس ــن طري ــري ع التذك
باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية. لتفعيــل أو إيقــاف الخدمــة أو لتحديــث رقم 

الجــوال اتصــل عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- 3٠٥ -٨٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتاعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــى الهاتــف رقــم ٨٤٠٠-٨٧٧، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

أقلــع عــن التدخــن: يقــدم مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي املســاعدة لجميــع 	 

املوظفــن و أفــراد عائالتهــم واملتقاعديــن، لإلقــالع عــن التدخــن. الربيــد االلكــرتوين: 

 	SmokingCessation@aramco.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــى الهاتــف رقــم ٦٦3٨  / ٦٧٧٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق ٨٧٧ خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً ١٢ أســبوع أو أكــر، ســجيل يف برنامــج 	 
Eman. صحــة الحامــل باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين

 Mutairi@JHAH.com

جولــة وحــدة العنايــة بــاألم والطفــل )3H(: باســتطاعتك التســجيل يف 	 
الجولــة إذا كنــت حامــالً 3٠ أســبوعاً أو أكــر، وذلــك عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

هــل ترغــب يف العمــل التطوعــي؟ لتتطــوع يجــب أن: تتمتــع بصحــة جيــدة، أن 	 
يكــون عمــرك ١٨ ســنة أو أكــر، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

Volunteer.Healthcare@JHAH.COM رســالة إلكرتونية عــى الربيــد اإللكــرتوين

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــني
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــني: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

ــات  ــث بيان ــة وتحدي ــادة رصف األدوي ــات إع ــد وطلب ــي تتضمــن املواعي ــة  الت الطبي

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome > myInformation > Medical

للمزيــد مــن املعلومــات عــن جميــع الخدمــات الطبيــة مثل خدمــة العمــالء، الحمالت 	 

ــجيل يف  ــة وللتس ــم الصحي ــة برعايتك ــار الخاص ــرة، األخب ــج املتوف ــة والربام التوعوي

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

http://JHAH مبختلــف األمــراض، زوروا موقــع الخدمــات الطبيــة اإللكــرتوين

املرىض املسجلون باملرافق الطبية املتعاقد معها 

خــط املســاعدة للحصــول عــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة ملــرىض املرافــق الطبيــة عــى 	 

الهاتــف رقــم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ خــارج أوقــات العمــل الرســمية ألمــور الرعايــة الصحيــة 

ــراء  ــر إلج ــفى آلخ ــن مستش ــض م ــل مري ــاة، كنق ــدد الحي ــي ته ــط والت ــة فق الطارئ

ــي املســجل  ــق الطب ــرة يف املرف ــري متوف ــة غ ــى خدم ــة، أو للحصــول ع ــة طارئ عملي

ــم          ــف رق ــى الهات ــة ع ــل اململك ــن داخ ــل م ــتعجلة، اتص ــري املس ــاكل غ ــه. للمش ب

ــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-٩٦٦+  ــف رق ــى الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ ٤٤٤٤- 3٠٥ -٨٠٠  أو م

لإلستفسارات، أرسل إمييل عىل:

Inquiries@JHAH.com

بيان إخالء املسؤولية  القانونية: 
املعلومــات الصحيــة الــواردة يف املطبوعــات وامللصقــات الخاصــة مبركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي تهــدف لالســتعال العــام وليســت بديلــة لزيــارة الطبيــب واستشــارته. 

ــع  ــة م ــاالت الطبي ــم والح ــة صحته ــراد ملناقش ــام لألف ــاس ع ــى أس ــدم ع ــح تق النصائ

ــة  ــائل املتعلق ــة  يف املس ــك الصحي ــي رعايت ــارة مقدم ــي استش ــاص. ينبغ ــم الخ طبيبه

بالصحــة، و الطــب، والعــالج الخاصــة بــك وبأفــراد عائلتــك.

هل تحتاج ملساعدة بخصوص الرعاية الصحية املقدمة لك؟
أرسل بريد إلكرتوين:

Patient.Relations@JHAH.com

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



رقم الصفحة ٢٢

  

يــرس مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن 

ــعودين. ــاغرة للس ــف ش ــود وظائ ــن وج ــن ع يعل

لإلطــالع عــى الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا 

بزيــارة صفحــة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي عــى لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco 

Healthcare )JHAH(

وسعوا من آفاقكم بوظيفة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أكر من

 36.000 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

يعتــرب تعزيــز صحــة النــاس وســالمتهم يف بيئــة تقــوم عــى أســاس التعلّــم والتقــدم 

املتواصلــن يف جميــع املهــن الصحيــة هــو جوهــر مــا يطمــح إىل تحقيقــه مركــز جونز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي وقــد ذُكــر الهدفــان يف رســالة املركــز ورؤيتــه عندمــا أبــرم 

رشاكات مــع املؤسســات التعليميــة املختلفــة. 

ففــي رشاكــة املركــز مــع كليــة الطــب املتحــدة التابعــة لجامعــة الدمــام، فقــد أخــذ 

ــة  ــال التغذي ــاً يف مج ــن ١٨ طالب ــة م ــة مكون ــب مجموع ــه تدري ــى عاتق ــز ع املرك

الصحيــة يف الســنة الثالثــة مــن دراســتهم عندمــا ألحقهــم يف برنامــج ُصّمــم خصيصــاً 

ــرة كل  ــة م ــأيت الطلب ــث ي ــة. حي ــة الفعلي ــدرايس إىل املارس ــف ال ــة الص ــل بيئ لنق

أســبوع وملــدة ســاعتن إىل املركــز إلجــراء جــوالت مــن املراقبــة عــى حــاالت املــرىض 

وزيــارة املرافــق املختلفــة ومناقشــة الحــاالت الطبيــة وحضــور املحــارضات. 

وعــن هــذه الراكــة املهمــة، تقــول غــادة حبيــب، املرفــة يف مركــز جونــز هوبكنــز 

ــة  ــذه الراك ــت ه ــة: »ُصّمم ــة الصحي ــات التغذي ــم خدم ــي يف قس ــو الطب أرامك

االســرتاتيجية مــن أجــل تعزيــز املعــارف واملهــارات الطبيــة يف مجــال تقديــم الدعــم 

الصحــي يف التغذيــة الصحيــة وإعــداد الطلبــة للمســاهمة يف تعزيــز صحــة املجتمــع 

وســالمته«، وتضيــف: »كــا ســيُّمكنهم هــذا الربنامــج مــن املشــاركة بشــكل فاعــل يف 

بيئــة مــن الرعايــة الصحيــة املتعــددة التخصصــات الفرعيــة«.  

ــج  ــقة برنام ــز ومنس ــة يف املرك ــة اإلكلينيكي ــة التغذي ــرج، اختصاصي ــكينة الف ــا س أم

ــام.  ــة الدم ــة جامع ــة بجــودة ومســتوى طلب ــا معجب ــت: »أن ــام، فقال ــة الدم جامع

فهــم مســتعدون ومتحمســون للعمــل دامئــاً، ويطرحــون الكثــري مــن األســئلة 

ويحســنون التفاعــل مــع املتحدثــن يف املحــارضات ويشــجعون ويحفــزون بعضهــم 

ــة«.  ــن الطلب ــة م ــة رائع ــل مجموع ــا بالفع ــض. إنه البع

ــث  ــو، حي ــهر ماي ــن ش ــع م ــام يف الراب ــذا الع ــج ه ــي برنام ــرر أن ينته ــن املق وم

ســيخضع الطلبــة مــن بعــد ذلــك إىل امتحــان شــامل يليــه احتفاليــة تخريجهــم منــه. 

بقلم: ليىل القفشاتالرعاية عن طريق مشاركة املعرفة


