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

ــة. ــة واملقبل ــة الحالي ــالت الصحي والحم

الرجــاء  للمشــاركة،  أو  لالقرتاحــات  لألســئلة، 
عــىل: 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  عــىل  والحصــول  لإلشــرتاك 
أرامكــو  هوبكنــز  جونــز  ملركــز  واملســتجدات 
الطبــي، الرجــاء إرســال رســالة الكرتونيــة إىل:

Health.Information@JHAH.com
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Caring for you 
and your family.

Your Health ... Our Commitment

800-305-4444 www.jhah.com

أضواء عىل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

استمرار عمليات التجديد والتحسني يف ردهات املرىض 

واالنتهاء من تجديد 3 ردهات إىل اآلن 

نتيجــة لعمليــات التجديــد التــي أجريــت عــىل ردهتــي العنايــة املتوســطة للمــرىض )A3 و B3(، أضيفــت ١8 غرفــة برسيــر مفــرد إىل العــدد األصــي. وأصبــح 
بإمــكان الردهتــني إدارة مــا يصــل إىل ٢٢ رسيــراً. جديــر بالذكــر أن وحــدة العنايــة الطبيــة الفائقــة قــد افتتحــت يف الخامــس مــن شــهر يوليــو املــايض وتتكــون 
هــذه الردهــة مــن مثانيــة غــرف ذات رسيــر واحــد للعنايــة الفائقــة وكل واحــدة منهــا تحتــوي عــىل أجهــزة خاصــة بالضغــط الســلبي، وميكــن اســتعامل كل 
هــذه الغــرف الثامنيــة كغــرف للعــزل، وهــذه امليــزة تعتــرب جــزءا مــن حملتنــا املســتمرة للســيطرة عــىل انتشــار األمــراض واألوبئــة. وتســتمر عمليــات التجديــد 
يف كافــة أنحــاء مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مــن أجــل تعزيــز الجــودة وتقديــم أفضــل أشــكال الرعايــة الصحيــة للمــرىض واملحافظــة عــىل ســالمتهم. 

تحديث حول انخفاض زمن االنتظار يف الصيدلية

بــني شــهري مايــو ويونيــو املاضيــني قدمــت صيدليــات املركــز خدماتهــا ملــا يقــرب مــن مثانــني باملائــة مــن املــرىض يف أقــل مــن ١5 دقيقــة. وأصبــح بإمــكان املريض 
الخارجــي أو املقيــم يف املستشــفى أن يقــي وقتــاً أطــول يف مناقشــة التداخــالت الرسيريــة وأفضــل الســبل ألخــذ العالجــات. وتســتمر الصيدليــة يف البحــث عــن 

أفضــل الوســائل التــي تهــدف لتحســني الخدمــات املقدمــة ملــرىض املركــز. 

تحديث حول انخفاض زمن انتظار املواعيد يف عيادة األشعة 

انخفــض زمــن انتظــار املواعيــد يف العيــادة أعــاله بشــكل ملحــوظ جــداً. يف الســابق كان املريــض ينتظــر مضطــراً أشــهر طويلــة قبــل مجــيء موعــده يف عيــادة 
األشــعة املغناطيســية، ولكــن اليــوم انخفضــت تلــك املــدة لتصبــح أيامــاً معــدودة، ويف بعــض الحــاالت، تجــري هــذه األشــعة املعقــدة يف اليــوم ذاتــه ووفقــاً 
ملواعيــد العيــادة. يف شــهر يوليــو املــايض انخفــض معــدل انتظــار قســمي األشــعة املقطعيــة والصوتيــة ليصبــح ثالثــة أيــام فقــط، أمــا انتظــار أشــعة الثــدي أو 
املاموجــرام فقــد انخفــض ليومــني. ومل تقتــر الرسعــة يف األداء عــىل ذلــك فقــط، فقــد انعكســت ايضــا عــىل رسعــة ظهــور النتائــج. أكــر مــن مثانــني باملئــة مــن 
تقاريــر األشــعة الخاصــة باملــرىض الخارجيــني واملقيمــني يف املستشــفى أصبحــت تظهــر خــالل ثالثــة أيــام فقــط. وبذلــك أصبــح بإمــكان املريــض أخــذ موعــده يف 

قســم األشــعة واســتالم نتيجــة فحصــه يف وقــت قيــايس.
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ــاس الرتحــال والســفر  ــري مــن الن ــة الكث ــادر يف مخيل ــرت كلمــة )إجــازة(، يتب إن ذُك

ولقــاء أشــخاص جــدد واملناظــر الجميلــة الجديــدة والتّعــرف عــىل أصنــاف مختلفــة 

مــن املأكــوالت. ولــي نضمــن اســتمتاعك وأرستــك باإلجــازة، تقــدم وحــدة خدمــات 

ــض  ــي بع ــو الطب ــز أرامك ــز جونــز هوبكن ــة اإلكلينيكيــة يف مرك ــام والتغذي الطع

النصائــح واإلرشــادات املهمــة حــول اختيــارك لألطعمــة واملرشوبــات أثنــاء الســفر.

ــة، فعليــك أن تحتفــظ  ــة طبيــة معين أوالً وقبــل كل يشء، إن كنــت تعــاين مــن حال

ــة  ــا يف حقيب ــي تتناوله ــة الت ــع األدوي ــة بجمي ــي والئح ــرك الطب ــن تقري ــخة م بنس

ســفرك يف حــال تعرضــك لعــارض صحــي أو مــرض مــا وأنــت بعيــد عــن بلــد إقامتــك. 

ــال  ــارات يف ح ــن النظ ــايف م ــك زوج إض ــذ مع ــة، خ ــارة طبي ــدي نظ ــت ترت إن كن

ــدم، فاحــرص  ــا. وإن كنــت تعــاين مــن مــرض الســكري أو ارتفــاع ضغــط ال فقدانه

ــدوام.  عــىل إبقــاء ضغــط دمــك والســكر تحــت الســيطرة عــىل ال

ــة  ــاهدت عرب ــة، وش ــل باملتع ــوم حاف ــد ي ــارع، بع ــي يف الش ــت مت ــو كن ــاذا ل م

ــة  ــا زكي ــة منه ــة املنبعث ــو أن الرائح ــك ه ــيكون لدي ــاع س ــام. أول انطب ــع الطع تبي

جــداً والطعــام يبــدو شــهياً، وأنــك جائــع لدرجــة أنــك ستشــرتي الطعــام مــن هــذه 

العربــة. ولكــن عــىل الرغــم مــن كل املشــهيات واإلغــراءات، يتوجــب عليــك تجنــب 

ــات.  ــوالت ومرشوب ــن مأك ــة الشــوارع م ــاع عــىل أرصف ــا يُب كل م

ــة الطبيعــي ألكــر مــن ســاعة  ــة مأكــوالت تُركــت يف جــو الغرف ــك أي ــب كذل وتجن

ــهال  ــبب اإلس ــد تس ــا ق ــرشات ألنه ــار أو الح ــرارة أو الغب ــت للح ــدة أو تعرض واح

وأمــراض أخــرى. ويف حــال إصابتــك أو أحــد أفــراد أرستــك باإلســهال املعــوي، اتصــل 

بأقــرب مركــز للطــوارئ للعــالج. 

وإن رغبــت بتنــاول الطعــام يف املطعــم، فكــن متيقظــاً، وتأكــد مــن أن الطعــام مخــزن 

ــم الصحــون وأدوات األكل. وإن شــككت يف  ــة وتعقي ــة. والحــظ نظاف ــو بعناي ومطه

ــك  ــك رحلت ــد علي ــد يفس ــوث ق ــور ألن األكل املل ــىل الف ــادره ع ــكان، فغ ــة امل نظاف

بالكامــل. 

   عــادًة مــا تكــون املأكــوالت املطهــوة بشــكل كامــل آمنــة وجيــدة ولكــن ال بــد مــن 

تقدميهــا وهــي ســاخنة وأال تــرتك يف جــو الغرفــة. كــام أن الشــاي والقهــوة الســاخنني 

يعتــربان آمنــني إن قُِدمــا ســاخنني، ولكــن ميكــن تركهــام جانبــاً ليــربدا قبــل رشبهــام. 

تجنــب إضافــة الكرميــة الطازجــة أو رشائــح الفواكــه ملرشوباتــك.   

ــلها  ــن غس ــد أوالً م ــة، فتأك ــه طازج ــىل فواك ــوي ع ــوى تحت ــاول حل ــت بتن إن رغب

ــة  ــدة ٢٠ ثاني ــداً مل ــك جي ــرشوع يف األكل، واضــب عــىل غســل يدي ــل ال ــداً، وقب جي

باملــاء والصابــون، واســتعمل الجيــل املعقــم أو املناديــل املعقمــة املضــادة للجراثيــم 

ــك أو  ــس فم ــدم مل ــة بع ــدة العام ــع القاع ــاري. واتب ــاء الج ــر امل ــدم توف ــال ع يف ح

ــوث إىل  ــالن التل ــد ينق ــام ق ــني، ألنه ــري معقمت ــك غ ــت يدي ــك إن كان ــك أو عيني أنف

جســمك. 

يتمنــى مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لكــم وألرّسكــم قضــاء عطلــة ســعيدة 

وآمنــة حافلــة باملتعــة والصحــة.
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تجنــب تنــاول عصائــر الفواكــه املعصــورة 	 
واملثلجــة واآليــس كريــم ومنتجــات الحليــب. 

وتنــاول فقــط املنتجــات املبســرتة واملعبــأة يف 

عبــوات معقمــة ومختومــة وتحمــل عناويــن 

واضحــة. 

ألن 	  الثلــج  مكعبــات  اســتخدام  تجنــب 
مائهــا قــد يكــون ملوثــاً. وتجنــب رشب املــاء 

“املحــي” مــا مل تتأكــد مــن صحتــه وســالمته. 

يَُفضــل دامئــاً رشب املــاء مــن قنــاين املــاء 

املعتمــدة، وتأكــد مــن أنهــا مختومــة ومغلقــة 

ــا.  ــث به ــم العب ومل يت

ــري املطبوخــة 	  ــة أو غ ــوالت النيئ تجنــب املأك
ــض واللحــوم ومثــار البحــر.  بشــكل كامــل كالبي

ال 	  التــي  واملرشوبــات  املأكــوالت  تجنــب 
أو  واضحــة  وملصقــات  عناويــن  تحمــل 

مــن  مختومــة  غــري  والقنــاين  العبــوات  

املعامــل. 

ــت مــن 	  ــاول الســلطات إال إذا كان تجنــب تن
مطاعــم أو متاجــر موثوقــة ألن موادهــا قــد ال 

تكــون مغســولة بالشــكل الصحــي. 

مــن أألفضــل أن ترتــب لســفرتك وتتخــذ كل 	 

إجــراءات الســالمة الرضوريــة قبــل موعــد 

اإلجــازة بوقــت طويــل. وهــذه اإلجــراءات 

قــد تشــمل إجــراء بحــث حــول وجهــة ســفرك 

ــن حــول املأكــوالت  ــراءة تعليقــات اآلخري وق

تتنــاول  املتوفــرة هنــاك. مــن املمكــن أن 

ــات مــن مصــدر معــروف  األطعمــة واملرشوب

ــد ومعتم
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السكري، الحج والصحة

يعتــرب الحــج مــن األحــداث املهمــة واملميــزة التــي متــر بنــا كل عــام وفريضــة يجــب عــىل كل مســلم أن يؤديهــا مــرة واحــدة يف حياتــه إن كان قــادراً ماديــاً وبدنيــاً عــىل 

تحّمــل مشــاق هــذه الرحلــة الطويلــة واملرهقــة واملثمــرة يف آن واحــد. ويتخلــل فريضــة الحــج الكثــري مــن الــرشوط واملطالــب، قــد ال يتمكــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

مــرض الســكري أو غــريه مــن األمــراض املزمنــة تحقيقهــا ألنهــا تقــع متامــاً بعيــداً عــن مجــرى حياتهــم الروتينيــة. قــد يحصــل تغــرّي يف مواعيــد تناولهــم لألدويــة وفقدانهــم 

الســيطرة عــىل العــادات الغذائيــة الصحيــة التــي تعــّودوا عليهــا، ناهيــك عــن إصابتهــم بالجفــاف وغريهــا مــن املشــكالت الصحيــة. 

ــة كمــرض الســكري عــىل أداء فريضــة الحــج،  ــني باألمــراض املزمن وملســاعدة املصاب

يقــدم مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي النصائــح واإلرشــادات الصحيــة التاليــة: 

ــي 	  ــلفاً ل ــن س ــة اآلخري ــة األولي ــة الصحي ــي الرعاي ــك ومقدم ــترش طبيب  اس

تتعــرف عــىل كيفيــة املحافظــة عــىل مســتوى الســكر يف الــدم وضغــط الــدم 

ــد  ــة أمــراض خطــرة ق ــك خــاٍل مــن أي والدهــون يف الجســم، ولتتأكــد مــن أن

ــة فيــام بعــد والتــي قــد متنعــك مــن إمتــام  تــؤدي إىل تدهــور حالتــك الصحي

فريضــة الحــج. 

يتوجــب عــىل كل َمــن ينــوي أداء فريضــة الحــج أخــذ لقــاح ضــد مــرض التهــاب 	 

الســحايا )Meningitis( إضافــة إىل لقــاح ضــد اإلنفلونــزا، إن مل يكــن قــد أخــذه 

ــن قبل.  م

تناقــش مــع أخصــايئ التغذيــة حــول خطــة التغذيــة التــي يجــب عليــك اتباعهــا 	 

أثنــاء الحــج، وتحديــد أنــواع األطعمــة والــرشاب التــي يجــب تناولهــا. وناقــش 

ــي يجــب  ــة الت ــة بالقــدم واألدوي مــع أخصــايئ مــرض الســكري برنامــج العناي

ــات. ال  ــة بقدمــك لتــاليف اإلصاب ــة العناي تناولهــا واســتعاملها، وأن تعــرف كيفي

ــّد مــن التّعــرف عــىل قــرب مركــز طبــي مــن الحــرم املــّي ومــكان إقامتــك  ب

أثنــاء الحــج. إن أُصيبــت قدمــك خــالل مراســم الحــج، تّوجــه إىل أقــرب مركــز 

طبــي، وتذكــر دامئــاً أن تحافــظ عــىل قدميــك نظيفــة وجافــة. 

ــكري 	  ــرض الس ــاب مب ــك مص ــك بأن ــج ورفاق ــة الح ــي حمل ــالغ منظم ــم بإب ق

وارشح لهــم أعراضــه وعالمــات انخفــاض مســتوى الســكر يف الــدم ومــا يجــب 

ــة.  ــه يف هــذه الحال ــام ب عليهــم القي
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حقيبتك سفرك يف الحج: 

ــة الســفر الخاصــة بالحــج ســلفاً وتأكــد مــن وضــع كل أشــيائك  ــم بإعــداد حقيب ق

ــيطرة  ــت الس ــكري تح ــرض الس ــاء م ــزم إلبق ــا يل ــا، وكل م ــة فيه ــة التالي الرضوري

ــروه:  ــن أي مك ــالمتك م ــك وس ــىل صحت ــاً ع حفاظ

ــخصية 	  ــك الش ــن معلومات ــي تتضم ــكري، الت ــة بالس ــف الخاص ــة التعري بطاق

ومــكان تلقيــك العــالج واســم الشــخص الــذي يجــب االتصــال بــه يف حــاالت 

ــوارئ.  الط

ــز 	  ــر الوخ ــه كأب ــة ب ــدم، واألدوات الخاص ــكر يف ال ــتوى الس ــاس مس ــاز قي جه

ــرى.  ــة األخ ــعافات األولي ــة وأدوات اإلس ــم الطبي ــحات التعقي ــدم ومس ــط ال ورشائ

ــة واألنســولني. ويجــب 	  ــة الفموي ــن األدوي ــة م ــات كافي ــن أخــذ كمي ــد م تأك

حفــظ األنســولني يف مــكان آمــن بعيــد عــن الحــرارة وأشــعة الشــمس وعــدم 

رّجــه بــأي حــال مــن األحــوال. 

ــاعدة 	  ــت للمس ــي يف حــال احتج ــجلك الطب ــاً بنســخة مــن س احتفــظ دامئ

ــة.  الطبي

ــن 	  ــة أو قطــع م ــات محــالة كعصــري الفاكه ــة ومرشوب ــن أخــذ أطعم ــد م تأك

الحلــوى ومكعبــات الســكر، وغريهــا، لتســتخدمها يف حــال رؤيــة قــراءة عــىل 

ــاض الســكر.  ــك بانخف ــازك تشــري إىل إصابت جه

ــاس قدمــك، وابتعــد عــن 	  ــة مريحــة تناســب قي ــة وأحذي ــِد جــوارب قطني ارت

ــات.  ــن اإلصاب ــك م ــي قدمي ــة لتحم ــة الخفيف ــة أو األحذي ــادل املفتوح الصن

خذ معك مظلة لتحمي رأسك من أشعة الشمس. 	 

احمــل معــك دامئــاً قناعــاً طبيــاً للوجــه لرتتديــه يف األماكــن املزدحمــة فالقنــاع 	 

مينــع انتقــال العــدوى واألمــراض. 

احــرص عــىل وضــع زجاجــة التعقيــم اليــدوي يف حقيبتــك اليدويــة أثنــاء الحــج 	 

ــاول أي طعــام يف حــال عــدم توفــر  واســتخدمها بعــد ملــس أي يشء وقبــل تن

املــاء والصابــون. 

احرص عىل حمل زوج إضايف من النظارات. 	 

نصائح لتاليف انخفاض ضغط الدم أثناء الحج: 

ــع 	  ــة والرئيســة بشــكل منتظــم وال متتن ــات الخفيف ــاول الوجب احــرص عــىل تن

عــن تنــاول أيــاً منهــا. 

احرص عىل تناول أدوية مرض السكري وفقاً لنصائح الطبيب. 	 

قــم بقيــاس مســتوى الســكر يف الــدم بانتظــام للتأكــد مــن أنــه ضمــن النطــاق 	 

املســموح بــه. 

ــارة أقــرب مركــز 	  ــاد، قــم بزي يف حــال انخفــاض ضغــط دمــك أكــر مــن املعت

ــن  ــك م ــالج نفس ــاً لع ــزاً دامئ ــن جاه ــك. ك ــات دوائ ــل جرع ــوارئ لتعدي للط

ــة  ــاول نصــف كأس مــن عصــري الفاكه ــدم بتن انخفــاض مســتوى الســكر يف ال

أو مــرشوب غــازي اعتيــادي )غــري مرشوبــات الحميــة( أو كميــة صغــرية مــن 

ــك  ــىل هدوئ ــظ ع ــدم، حاف ــكر يف ال ــاع الس ــة ارتف ــرىب أو العســل. ويف حال امل

ــاس الســكر مــرة أخــرى بعــد ١5 دقيقــة. إن ظــل مســتوى الســكر  وقــم بقي

ــة  ــاول وجب ــرة أخــرى. تن ــكر م ــن الس ــة م ــري أو قطع ــاول العص ــا، تن منخفض

ــرة أخــرى.  ــم اســتأنف مراســم الحــج م ــة أو ســاندويش  ث ــة وصحي خفيف

قــم بإبــالغ رفاقــك يف رحلــة الحــج بعــدم إطعامــك أيــة مأكــوالت أو مرشوبــات 	 

إن أصبــت بغيبوبــة الســكري بســبب االنخفــاض الحــاد يف مســتوى الســكر يف 

الــدم. وإن كنــت تأخــذ عــالج األنســولني، فاحــرص عــىل أن تضــع يف حقيبتــك 

اليدويــة عــدة األنســولني الخاصــة )Glucagon kit( ألخــذ الحقنــة.  

نصائــح مهمــة أخــرى للمحافظــة عــىل صحتــك وســالمتك أثنــاء 

الحــج: 
احــرص عــىل تنــاول األطعمــة واملرشوبــات اآلمنــة فقــط لتــاليف اإلصابــة 	 

اإلســهال.  أو  بالتســمم 

ــاء عــىل 	  ــن امل ــواب م ــادل 8 أك ــا يع ــة مــن الســوائل، وم ــات كافي ــاول كمي تن

ــاف.  ــة بالجف ــب اإلصاب ــاً لتجن ــل يومي األق

احــرص عــىل غســل يديــك باملــاء والصابــون بــني الحــني واآلخــر لتقليــل نســب 	 

اإلصابــة باألمــراض. 

ال تتشــارك مــع اآلخريــن بأدواتــك الخاصــة بالعنايــة الشــخصية كأمــواس 	 

الحالقــة أو املقّصــات. 

ــج  ــة ح ــم رحل ــي لك ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــرد يف أرسة مرك ــى كل ف يتمن

ــة  ــة وصحي ــة وآمن موفق
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غالباً ما تلمس أصابعنا العني أو األنف أو الفم عدة مرات خالل اليوم 	 

ومن دون أن نشعر بذلك، ولكن ما ال تعلمه أنك بذلك تسمح لعدد 
هائل من الجراثيم بالدخول إىل جسمك عن طريق العني أو األنف أو 

الفم فتتسبب بإصابتك بأمراض عديدة. 

كام تنتقل الجراثيم من اليدين غري املغسولتني إىل الطعام والرشاب الذي 	 
تعده، وعندما يتسنى لهذه الجراثيم بيئة وظروف جيدة فإنها تتكاثر يف 

بعض املأكوالت بأعداد هائلة فتسبب لك األمراض. 

تلتقط اليدين الجراثيم الضارة من أماكن وأجسام عديدة كمقابض 	 
األبواب وسكك السالمل وأسطح الطاوالت واأللعاب، وعندما تلتقطها يكون 

من السهل انتقالها إىل أشخاص آخرين. 

بإزالة هذه الجراثيم من اليدين بغسلهام جيداً باملاء والصابون تكون 	 
بذلك قد حميت نفسك من اإلصابة باإلسهال وأمراض الجهاز التنفيس 

واألمراض التي قد تصيب الجلد والعني.

ال بّد أن نحث الناس عىل املواظبة عىل غسل اليدين ونّعرفهم عىل محاسن 
هذه العادة الجيدة من أجل حامية صحة وسالمة املجتمع الذي نعيش فيه، 

فبغسل اليدين جيداً نُسهم يف:

خفض عدد مرىض اإلسهال بنسبة 3١ باملئة وخفض أعداد إصابة األشخاص 	 
ذوي املناعة الضعيفة باإلسهال بنسبة 58 باملئة. 

خفض أعداد اإلصابة بأمراض الجهاز التنفيس، كالزكام مثالً، بنسبة ٢١ 	 
باملئة. 

تعريف الناس بأن املواظبة عىل غسل اليدين تحمي طفل واحد من كل 	 
3 أطفال من اإلصابة باإلسهال، وتحمي طفل واحد من كل ٦ أطفال من 

.)pneumonia( اإلصابة باألمراض التنفسية كااللتهاب الرئوي

صحتك بني يديك 

 الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

٢٠

غسل ظهري الكففرّك باطني الكف ببعضنها

قم بعمل قبضة عىل أصابع اليد

اهتم بشكل خاص بنظافة
 اإلبهامني

اهتم بنظافة أظافرك بفركها عىل 

اليد االخرى

تأكد من تغلغل الصابون بني 

األصابع

5

3

١٢

٦

4

ثانية

من أكر الوسائل فاعلية للحّد من األمراض ومنع انتشارها هو غسل اليدين جيداً باملاء والصابون، ملا لهذه الخطوة من أهمية بالغة يف إزالة نسبة كبرية من 

الجراثيم وامليكروبات. وستساعدك املعلومات التالية عىل إدراك أهمية غسل اليدين:
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املرحلة الثانية للرعاية القلبية تُدخل املرىض إىل مرحلة جديدة من 
الحياة

قبل نحو خمسة أشهر أخذ مرىض القلب يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي خطوة 

صحية جديدة بتبني أسلوب حيايت صحي يتسم بالنشاط والحيوية عندما أفتتح 

املركز برنامج إعادة تأهيل القلب للمرىض الخارجيني )املرحلة الثانية(. 

كان أول املتخرجني من هذا الربنامج هو السيد نارص الدورسي، الذي قّدم الزهور 

للقامئني عىل الربنامج معرباً عن امتنانه وشكره لهم، وقال: “أنا متأكد بأنني ما كنت 

ألغري أسلوب حيايت السابق لألفضل لو أنني ببساطة أجريت عملية القلب وعدت 

ملنزيل ألستأنف حيايت الطبيعية«، وأضاف: "أشعر اليوم بأفضل صحة بفضل دعم 

ومساعدة العاملني يف مركز التأهيل القلبي الذين أمدوين بكل ما أحتاج ملعرفته من 

معلومات ومهارات ودوافع تجعلني أواصل حيايت بشكل جديد وأكر صحة". 

يف عيادة التأهيل القلبي للمرىض الخارجيني الجديدة، تُبذل كل الجهود املمكنة من 

أجل تعايف املرىض املصابني بأمراض األوعية القلبية كاألزمات القلبية وأمراض القلب 

التاجية واملرىض الذين خضعوا لجراحة يف القلب، حيث يخضع هؤالء املرىض لربنامج 

مكثف إلعادة تأهيل القلب تحت إرشاف كادر طبي متخصص وعادة ما يحتوي 

الربنامج عىل العديد من الجلسات التي يرتاوح عددها بني ٢4 إىل 3٦ جلسة تُجرى 

مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع عىل مدى شهرين إىل أربعة أشهر. 

ويف كل واحدة من هذه الجلسات، يتم قياس معدل رضبات القلب وإيقاعها وضغط 

الدم، بينام ميارس املريض متارين معينة عىل جهاز اإليروبكس الذي يقوم بتمرين 

األطراف العليا والسفىل من الجسم. وعن فحوى هذا الربنامج، تقول ريم إخوان، 

كبرية أخصايئ العالج الطبيعي وأخصائية التامرين اإلكلينيكية يف الربنامج: "إن ما 

يقوم به املرىض هو أكر من مجرد متارين رياضية اعتيادية. إن برنامجنا مصّمم 

ملساعدة املرىض بشكل تدريجي إلعادة تأهيل قلوبهم وتحسني لياقتهم البدنية، كام 

يُعنى بتعريفهم عىل الخيارات الصحية ألساليب الحياة الجديدة التي من شأنها أن 

تلعب دوراً كبرياً يف استقرار وضعهم الصحي وتُبطأ أو حتى تقلل من املسببات التي 

أدت إلصابتهم بأمراض القلب". 

أما أرون داكشينأموريث، كبري أخصايئ العالج الطبيعي، فيقول: "يف هذه الفرتة 

الزمنية القصرية، استطعنا أن نضم أكر من ١٠٠ مريض إىل برنامجنا، وبلغت نسبة 

النساء ١5 باملئة تقريباً من إجاميل مرىض الربنامج. كانت أغلبية املرىض غري مدركني 

ألهمية أساليب الحياة الصحية والحيوية، ومعظمهم مل ميارس الريايض يف حياته قّط. 

وبانضاممهم لهذا الربنامج، تفاجؤوا كثرياً عندما اكتشفوا قدراتهم الجسدية التي مل 

يختربوها من قبل". 

يهدف الربنامج إىل أن يحافظ عىل نحو مستمر عىل حياة املريض، حتى بعد أن 

يغادر الربنامج ويعود لحياته االعتيادية. إذ يقوم الربنامج مبنح كل مريض جميع 

املعلومات التي يحتاجها حول متارينه الرياضية التي تتناسب مع حالته الصحية 

وأسلوب الحياة املناسب الذي يجنبه اإلصابة باألزمة القلبية ثانية، وأن تكون حياته 

مفعمة بالصحة والنشاط، وهذا هو األهم. ويف حالة السيد نارص الدورسي، يبدو 

أنه ملتزم متاماً بربنامجه الصحي وبالتايل فإن فريقه الصحي يف مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي فخور مبا يحققه.
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أهم املحطات يف تاريخه الوظيفي: 

ــة 	  ــدر يف جامع ــات الص ــم جراح ــني يف قس ــس املقيم ١99٢ – ١993: رئي

ــة. ــل األمريكي يي

١993 – ١999: كبــري الجراحــني واملديــر الجراحــي لزراعــة أعضــاء الصــدر 	 

يف مستشــفى هــري فــورد يف ديرتويــت، ميشــيجان.

١998 – ١999: كبــري الجراحــني ومديــر مستشــفى ميشــجان لزراعــة 	 

القلــب لألطفــال، ديرتويــت، ميشــيجان.

١999 – ٢٠٠3: رئيــس قســم جراحــة الصــدر يف كليــة الطــب يف جامعــة 	 

فريجينيــا كومنويلــث، يف ريتشــموند، واليــة فرجينيــا األمريكيــة. 

٢٠٠3 – ٢٠١٠: رئيــس قســم جراحــة الصــدر والقلــب يف املركــز الصحــي 	 

يف جامعــة ثوراتيــك ســريجريي راش، شــيكاغو، إلينيــوي.

ــذي لقســم جراحــة 	  ــس التنفي ــت الحــايل: أســتاذ والرئي ٢٠١٠ – إىل الوق

 Comprehensive( ــزرع الشــامل ــر الجراحــي يف مركــز ال القلــب، واملدي

Transplant Center(، يف مستشــفى روس هــارت. ومديــر مركــز البحوث 

ــة  ــة والي ــي، يف جامع ــد يس لوم ــش وميلدري ــون أت ــز ج ــة يف مرك الطبي

ــو.  ــو، كولومبــوس، أوهاي أوهاي

ــذي يف 	  ــر التنفي ــة واملدي ــم الجراح ــر يف قس ــتاذ ومدي ٢٠١3 – ٢٠١5: أس

مركــز الــزرع الشــامل، وكبــري الجراحــني يف مركــز ويكســر الطبــي، ومديــر 

ــي، يف  ــد يس لوم ــش وميلدري ــون أت ــز ج ــة يف مرك ــوث الطبي ــز البح مرك

جامعــة واليــة أوهايــو، كولومبــوس، أوهايــو. 

٢٠١5 – إىل الوقــت الحــايل: أســتاذ ومديــر يف قســم الجراحــة يف مؤسســة 	 

ويليــام هالســتيد، ومديــر قســم الجراحــة يف جامعــة جونــز هوبكنــز، يف 

كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز يف بالتيمــور يف مرييالنــد.

٢٠١٦ – إىل الوقــت الحــايل: مديــر برنامــج اإلقامــة يف جراحــات األوعيــة 	 

القلبيــة، يف قســم جراحــة القلــب يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز 

ــز.   هوبكن

ــز واحــد مــن أكفــأ جراحــي الصــدر وزراعــة القلــب  يعتــرب الدكتــور روبــرت هيجن

والرئــة، وقــد تــم تعيينــه مؤخــراً ككبــري للجراحــني يف رشكــة جونــز هوبكنــز ميديســني 

وكمديــر لقســم الجراحــة يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز.  

وقــد أنتقــل د. هيكنــز مــن جامعــة أوهايــو ســتايت إىل رشكــة جونــز هوبكنــز، حيث 

ــري  ــه ككب ــة إىل منصب ــة، إضاف ــم الجراح ــاً لقس ــتاذاً ورئيس ــل يف األوىل أس كان يعم

للجراحــني ومديــراً ملركــز الزراعــة الشــامل يف مركــز ويكســر الطبــي. 

ويّعــد الدكتــور هيجنــز مرجعيــة بــارزة يف مجــال زراعــة القلــب والرئــة والجراحــات 

 mechanical( التــي تجــري مــن خــالل الجروح الصغــرية والدعــم الــدوري امليكانيــي

ــا:  ــن بينه ــدة م ــاالت ع ــة مج ــه العلمي ــمل اهتاممات circulatory support(. وتش

ــات الصحــة  ــوب املريضــة واقتصادي ــا يف القل ــب الخالي ــي تصي ــات الت ــات اإلصاب آلي

ــىل  ــول ع ــبل الحص ــزرع وس ــد ال ــا بع ــج م ــة يف نتائ ــات الِعرقي ــاتها والفروق وسياس

ــات  ــب والجراح ــل القل ــرىض فش ــني م ــالج ب ــج الع ــني نتائ ــة وتحس ــة الصحي الرعاي

القلبيــة. 

ــز  ــة جون ــه يف رشك ــل علي ــذي حص ــد ال ــب الجدي ــز املنص ــور هيجن ــف الدكت ويص

هوبكنــز بأنــه فرصــة قياديــة تاريخيــة لتقديــم التشــجيع واملــوارد والتوجيــه لزمالئــه 

ــذ أن كان  ــه ســيُصبح جراحــاً من ــم بأن ــه كان يعل ــني، ويقــول بأن يف القســم واملتدرب

طالبــاً يف كليــة الطــب يف جامعــة ييــل األمريكيــة. بعــد أن أنهــى تدريبــه يف الجراحــة، 

ــق إىل  ــغف العمي ــذا الش ــاده ه ــني، وق ــب والرئت ــة القل ــاص بزراع ــكل خ ــرم بش أغ

التخصــص فيــه خــالل مســريته املهنيــة الطويلــة ليضعــه يف مصــاف كبــار رواد جراحي 

زراعــة األوعيــة الدمويــة القلبيــة.

تعرّفو عىل الدكتور روبرت هيجنز
كبري إداريي قسم الجراحة يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز
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رقم الصفحة ١٠

 أهمية مقّدم الرعاية األولية

يعتــرب مقدمــو الرعايــة األوليــة )PCPs( الجبهــة األماميــة للمؤسســة الصحيــة، فهــم 

يأخــذون عــىل عاتقهــم معالجــة كافــة أشــكال الحــاالت الصحيــة، البســيطة واملعقــدة منهــا. 

وهــم أيضــاً البوابــة التــي يدخــل مــن خاللهــا املريــض إىل النظــام الصحــي الشــامل. يعمــل 

مقدمــو الرعايــة األوليــة يف مركــز جونــز أرامكــو الطبــي )JHAH( يف قســم الرعايــة األوليــة 

ــاء  ــاء األرسة وأطب )Primary Care Department( )املبنــى رقــم 5٠(، ويتألفــون مــن أطب

ــني  ــون واملمرض ــون العاّم ــيخوخة واملامرس ــاء الش ــال وأطب ــاء األطف ــي وأطب ــب الباطن الط

املامرســني.

إن الرعايــة األوليــة مهمــة للغايــة للمحافظــة عــىل صحــة الفــرد واملجتمــع. وقــد أظهــرت 

الدراســات بــأن نظــام الرعايــة األوليــة القــوي والكفــوء يقلــل مــن وفيــات األطفــال )مــن 

خــالل إعطــاء التطعيــامت الرضوريــة( واملضاعفــات التــي قــد تنجــم عــن األمــراض املزمنــة 

كالســكري وارتفــاع ضغــط الــدم، ويســاهم يف حاميــة الفــرد مــن رسطانــات الثــدي 

والربوســتات والقولــون، ويرفــع مــن متوســط العمــر املتوقــع للفــرد )Shi, ٢٠١٢(. تشــمل 

ــه  ــىل صحت ــة ع ــراض واملحافظ ــن األم ــه م ــرد ووقايت ــة الف ــني صح ــة تحس ــة األولي الرعاي

وتقديــم االستشــارات الطبيــة والصحيــة لــه وتثقيفــه، وتشــخيص ومعالجــة األمــراض 

 Macinki, Starfield,( الصعبــة واملزمنــة مــن خــالل العديــد مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة

.)٢٠٠7 ,& Shi

خمسة أسباب تدعوك إىل الذهاب إىل مقدم الرعاية الصحية، وهي: 

للحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة املتخصصــة: يحمــل مقدمــو الرعايــة الصحيــة . ١

شــهادات طبيــة معتمــدة ومعــارف وخــربات واســعة يف تخصصــات متعــددة )كطــب 

األرسة واألطفــال والشــيخوخة والطــب الباطنــي(، مــام يؤهلهــم لتقديــم أجود أشــكال 

ــي تســاعدهم يف  ــة ملرضاهــم. كــام ميتلكــون كل املهــارات الالزمــة الت ــة الطبي الرعاي

معالجــة كافــة أشــكال املشــكالت الطبيــة والحــاالت املســتعصية كأمــراض الســكري 

والتهــاب املفاصــل وأمــراض القلــب وأمــراض الجهــاز التنفــيس. 

إنــه البوابــة التــي توصلــك إىل نظــام الرعايــة الصحيــة: يقــوم مقدمــو الرعايــة األوليــة . ٢

)PCPs( بتقييــم الوضــع الصحــي للمريــض وبيــان حاجتــه إىل إجــراءات طبيــة محددة 

مثــل األشــعة أو األشــعة فــوق الصوتيــة )ألرتاســاوند( أو الحقــن أو أشــعة املاموجــرام 

ــامت  ــك التطعي ــم )PAP smears( وكذل ــق الرح ــص عن ــون أو فح ــار القول أو منظ

ــة  ــو إحال ــر أال وه ــري آخ ــة دور جوه ــة األولي ــّدم الرعاي ــب مق ــام يلع ــة. ك الوقائي

املريــض إىل التخصــص الطبــي املناســب )كاألعصــاب أو أمــراض الجهــاز الهضمــي أو 

العظــام أو الغــدد الصــم، وغريهــا(، لتقييــم حالتــه بتفصيــل أكــرب. ويف معظــم الحاالت، 

ومــن أجــل رؤيــة الطبيــب املختــص، يحتــاج املريــض إىل تقييــم أويل مــن قبــل مقــدم 

ــة العــالج يف الحــاالت الحرجــة. إن مقــدم  ــع عملي ــة مــن أجــل ترسي ــة األولي الرعاي

ــذي ســيوجهك  ــك وهــو ال ــة املحامــي الصحــي الخــاص ب ــة هــو مبثاب ــة األولي الرعاي

ويأخــذ بيــدك عنــد دخولــك إىل نظــام الرعايــة الصحيــة املعقــد.  

ملواصلــة الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة مــن دون انقطــاع: باختيــارك ملقــدم واحــد . 3

ــىل  ــح ع ــن واض ــعر بتحس ــه، ستش ــل ب ــاءك املتواص ــة، ولق ــة األولي ــدد للرعاي ومح

صحتــك. فطبيــب الرعايــة األوليــة ســيّعرفك عــىل وضعــك الصحــي وســتحصل عــىل 

الرعايــة الطبيــة املطلوبــة التــي ســتحميك مســتقبالً مــن األمــراض، وبالتــايل ســيوفر 

عليــك الوقــت واملشــقة »لروايــة قصتــك« ملختلــف مقدمــي الرعايــة الصحيــة. إن بنــاء 

ــري  ــد توف ــا بالتأكي ــة ســينتج عنه ــة األولي ــدم الرعاي ــض ومق ــني املري ــة ب ــة صحي عالق

رعايــة صحيــة ُمثــىل لــك وألرستــك. 



رقم الصفحة ١١

FNP، MPH ،بقلم: أنجيال ويلكينز باسيت

أنجيال ويلكينز باسيت 
التحصيل العلمي والدرايس:

بكالوريوس يف علم أحياء الخاليا والجزيئات من جامعة توالين. 	 

ــة الصحــة العامــة يف 	  ــة مــن كلي ماجســتري يف الصحــة العامــة والصحــة الدولي

ــن.  جامعــة توالي

ــة 	  ــن كلي ــب األرسة م ــة يف ط ــة مامرس ــض وممرض ــم التمري ــتري يف عل املاجس

ــز.  ــز هوبكن ــة جون ــض يف جامع التمري

محطات مهمة يف تاريخها املهني: 
تعمل حالياً يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي منذ العام ٢٠١5م. 	 

نائب مدير مركز يونيتي للرعاية الصحية )٢٠١١ – ٢٠١3م(. 	 

مستشــفى امللــك فهــد )الدمــام، اململكــة العربيــة الســعودية( )٢٠٠9 – 	 

٢٠١١م(.

مركز يونيتي للرعاية الصحية )٢٠٠٦ – ٢٠٠9م(.	 

"ركــزت خــالل مســرييت املهنيــة بشــكل رئيــس عــىل تقديــم الرعايــة الصحيــة للنســاء 

وعــىل الصحــة الدوليــة. فقــد عملــت يف مــايل، يف رشق أفريقيــا، مــع القابــالت 

املحليــات ومــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة املحليــني لتقديــم الرعايــة الصحيــة للنســاء 

ــدز  ــة املكتســبة )اإلي ــص املناع ــاس مبــرض نق ــف الن ــوالدة، ولتثقي ــل ال ــل قب الحوام

أو HIV( وســبل الوقايــة منــه، وتقديــم الرعايــة الصحيــة األوليــة للســكان الريــف. 

وبالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة واليونســيف، عملــت يف مــاالوي، يف غــرب 

أفريقيــا، مــع فريــق طبــي لوقايــة الســكان مــن مــرض الكولــريا ومعالجــة املصابــني 

ــاء. ويف  ــريا خــالل موســم تفــي هــذا الوب ــالج الكول ــامت خاصــة بع ــم يف مخي منه

واشــنطن، قدمــت الرعايــة األوليــة والرعايــة الصحيــة للنســاء واألطفــال وعملــت يف 

 )HIV( ونقــص املناعــة املكتســبة )TB( إدارة وفحــص األمــراض املعديــة )مثــل الســّل

ومــرض التهــاب الكبــد الفــريويس يس )HCV((، كــام عملــت يف التداخــالت الطبيــة 

الحديثــة لتقليــل اآلثــار الســلبية لألمــراض املزمنــة كمــرض الســكري مثــالً".

للحصــول عــىل الرعايــة الوقائيــة: إن مقدمــي الرعايــة األوليــة خــرباء يف الطــب . 4

الوقــايئ، فهــم قــادرون عــىل توفــري الرعايــة الوقائيــة طــوال فــرتة حيــاة الفــرد، بــدءاً 

ــارات الخاصــة  ــع والطفــل إىل االختب ــي تُعطــى للرضي مــن التطعيــامت األساســية الت

ــة  ــة الصحي ــون والتغذي ــدي( ومنظــار القول بالنســاء وفحــص املاموجــرام )فحــص الث

ــة  ــة الصحي ــد مــن مقدمــي الرعاي ــل املريــض العدي والتثقيــف الصحــي. عندمــا يقاب

غالبــاً مــا يفقــد هــذه الرعايــة الوقائيــة ألنــه أضــاع وقتــه يف »إعــادة رسد قصتــه مــن 

ــد«.  جدي

ــة املتخصصــة . 5 ــن الصعــب الحصــول عــىل الرعاي ــا يكــون م ــاً م ــت: غالب ــري الوق لتوف

بســبب مواعيدهــا الطويلــة وســاعات االنتظــار. ميكــن معالجــة الكثــري مــن املشــكالت 

الصحيــة للمــرىض الذيــن يحيلــون أنفســهم إىل العيــادات التخصصيــة، يف عيــادة 

ــة  ــدم الرعاي ــت مق ــن الوقــت إن قابل ــري م ــر الكث ــة. تســتطيع أن توف ــة األولي الرعاي

األوليــة أوالً إلجــراء التقييــم والعــالج. وإن تطلــب عالجــك وجــود رعايــة متخصصــة، 

يســتطيع مقــدم الرعايــة األوليــة الخــاص بــك إحالتــك إىل العيــادة التخصصيــة 

ــبة.    املناس

إن مل تكــن قــد اخــرتت بعــد مقــدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك ســلفاً، الرجــاء أخــذ موعــد 

لتحديــد واختيــار مقــدم الرعايــة األوليــة الخــاص بــك يف املبنــى رقــم )5٠(. عــادًة مــا يتــم 

أخــذ موعــد مســبق مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة، وميكنهــم رؤيتــك يف اليــوم ذاتــه أو يف 

موعــد الحــق. مــن األفضــل للمريــض أن يتابــع دامئــاً حالتــه الصحيــة مــع مقــدم الرعايــة 

األوليــة ذاتــه للحصــول عــىل الرعايــة الطبيــة الشــاملة والنموذجيــة.   



رقم الصفحة ١٢

األطفال واملّسنون والحرارة والجفاف: مزيج َخِطر! 

ــكل  ــة الســعودية ال تُش ــة العربي ــف يف اململك ــروف أن حــرارة شــهر الصي ــن املع م
فقــط مصــدراً لعــدم اإلرتيــاح للكثــري مــن النــاس بــل خطــورة كذلــك عــىل حياتهــم 
وصحتهــم. فالحــرارة املفرطــة قــد تــؤدي لإلصابــة باإلعيــاء والجفــاف ورضبــة 

ــمس. الش

واألطفــال واملّســنون هــام مــن أكــر رشائــح املجتمــع ضعفــاً، وأكــر رشيحتــني 
معرضتــني ملخاطــر الحــرارة املفرطــة. إليــك بعــض النصائــح التــي ميكــن لألهــل وكل 
َمــن يعتنــي بطفــل أو شــخص مّســن أخذهــا بعــني االعتبــار للوقايــة مــن الجفــاف: 

توفري الوجبات واملرشوبات التي تحافظ عىل نسبة املاء يف الجسم وتبعده عن 	 
الجفاف. ومن هذه الوجبات الخفيفة: 

معظم الفواكه الطازجة 	 

عصري البطيخ األحمر والشاّمم 	 

الخيار 	 

الكرفس بأعواده الخرضاء	 

الخّس 	 

الطامطم 	 

الحليب الخايل من الدسم 	 

العصائر الصحية )كالتفاح والربتقال والفواكه املشكلة والعصائر غري 	 
اململحة(. وتعترب عصائر الفواكه غري املحالة خياراً أفضل من العصائر 

املحالة واملرشوبات الغازية للمحافظة عىل نسبة املاء يف الجسم. 

السمويث / امليلك شيك )أو العصائر الحاوية عىل الحليب( 	 

الحساء 	 

املاء 	 

تقديم الوجبات الخفيفة أعاله واملرشوبات عىل مدار اليوم. وإن كنت تعلم 	 
بأن الشخص سيكون مشغوالً أو سيكون أمامه يوم حافل بالنشاطات والعمل، 

فمن األفضل إعداد فطور صحي له يشمل عصري الفواكه واملاء.  

قّدم املاء لألطفال واملسنني عىل الدوام، وال تنتظر أن يطلب الشخص منك 	 
ذلك. فالعطش قد يكون عالمة عىل أن الجسم قد وصل سلفاً ملرحلة الجفاف. 

احرص عىل املحافظة عىل نسبة املاء يف جسمك طوال اليوم. 	 

احفظ املرشوبات والوجبات الصحية الخفيفة يف مكان بارد بعيداً عن الحرارة 	 
والشمس. 

قّدم العصائر غري املحالة خالل اليوم وشّجع اآلخرين عىل تناول املرشوبات 	 
الصحية واملغذية التي تحتوي عىل مختلف العنارص الغذائية الرضورية.

أحرص عىل ابتعاد األطفال واملّسنني عن التعرض املبارش ألشعة الشمس 	 
والحرارة بقدر اإلمكان وخاصة يف ساعات الذروة عندما تصل درجة الحرارة 

خارج املنزل إىل أعىل مستوى لها )أي بني العارشة صباحاً والثانية من بعد 
الظهر(. 

 إن كان يجب عىل الفرد أن يخرج من املنزل، فاحرص عىل أن يضع الكريم 	 
الواقي من الشمس طوال النهار وارتداء قبعة عىل الرأس ونظارات شمسية 
مناسبة لحامية الرأس والعني من الحرارة املفرطة واألشعة فوق البنفسجية 

الضارة. كام ننصح أيضاً بأن يحمل األطفال وكبار السن معهم قناين املاء 
الصغرية عند ترك املنزل. يجب أن تكون أماكن الرتفيه إما يف داخل مبنى أو 

تحتوي عىل أماكن فيها ظل. 

االعتدال يف استهالك امللح واملأكوالت الغنية باألمالح )كاملخلالت والزيتون 	 
ورقائق البطاطا )الشيبس( والكراكرز وتتبيالت السلطة والصلصات( ألن امللح 

يقلل من نسبة املاء يف الجسم.

تأكد من ارتداء مالبس ذات ألوان فاتحة وتجنب الغامقة منها ألنها ال تسمح 	 
للجسم بالتعرّق بسهولة، فالتّعرق آلية التربيد الطبيعية التي يلجأ لها الجسم 

عندما يصل إىل درجة حرارة عالية. 

قلّل من تناول املرشوبات الحاوية عىل نسبة كافيني مرتفعة كالقهوة والشاي 	 
األحمر والكوال، ألن نسب الكافيني العالية تقلل من نسب املاء يف الجسم 

وتصيبه بالجفاف. 

كام نويص خالل شهر الصيف بتناول الوجبات الصحية الخفيفة بدالً من 	 
الوجبات الكبرية، ألن املأكوالت الدسمة واملقلية بالزيت تحتاج لكمية كبرية 

من املاء لتساعد يف الهضم واالمتصاص. 

يجب املحافظة عىل نسبة السكر لدى األطفال واملسّننني املصابني مبرض 	 
السكري ضمن املعدالت املسموح بها لحاميتهم من ارتفاع نسبة السكر يف 

الجسم )هايربجالسيميا( التي قد تؤدي بهم لإلصابة بالجفاف وفقدان السوائل 
من الجسم. 



رقم الصفحة ١3

الوصفات الصحية

أصبحــت الفالفــل أكلــة شــعبية ليــس فقــط يف الوطــن العــريب بــل يف العــامل أجمــع ألنهــا 

تجمــع بــني الطعــم اللذيــذ والنكهــة الرائعــة والرائحــة العطــرة إضافــة إىل كونهــا صحيــة 

جــداً الحتوائهــا عــىل األليــاف وبعــض الفيتامينــات واملعــادن، فليــس مســتغرباً أن يفضلــه 

معظــم النباتيــون. وهــذه السندويشــات تحتــوي عــىل قطــع الفالفــل املقرمشــة والطحينيــة 

والخــرضوات النيئــة وميكــن تناولهــا كوجبــات خفيفــة أو يف العشــاء.

  املقادير )٦حصص(:  

١8 حبة فالفل مشوية بالفرن 	 

3 مالعق كبرية من الطحينية )صلصة السمسم( 	 

3 أرغفة من خبز البيتا ذو الحبوب الكاملة )األسمر( 	 

)٢( حبتني من الطامطم املقطعة مكعبات صغرية 	 

بصلة واحدة مقطعة لرشائح رفيعة 	 

ربع كوب من البقدونس الطازج املفروم ناعامً	 

طريقة التحضري: 	 

يتم إعداد الفالفل مسبقاً من الحمص أو من خليط الفالفل الجاهز. إن َخبز الفالفل 	 

بالفرن أفضل بكثري من قليها، ألنها تكون قليلة الدهون والسعرات الحرارية. 

قم بتسخني أرغفة الخبز البيتا يف الفرن أو املايكرويف واقسم الرغيف لقسمني. 	 

سندويشات الفالفل
@JHAH_NEWS
#JHAH_Recipes

ضع 3 حبات من الفالفل والخرضوات املقطعة والطحينة يف كل نصف من أرغفة البيتا. 	 

بالزبادي القليل أو الخايل من الدسم.

محتوى الدهون والسعرات الحرارية )لكل حصة(: 

٢3٠ سعرة حرارية  	 

4 غرامات من الدهون  	 

امللف الصحي: 

هــذا الطبــق املغــذي مناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب إن أحتــوى 

عــىل كميــة قليلــة مــن امللــح. وهــو مناســب أيضــاً لألطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات 

وكبــار الســن. يســتطيع املصابــون مبــرض الســكري تنــاول هــذا الطبــق عــىل اعتبــار أن كل 

ــح  ــدرات. ال ننص ــن الكربوهي ــني م ــل = كميت ــن الفالف ــات م ــز و3 حب ــن الخب ــرام م 3٠ غ

ــات يف  ــن لديهــم صعوب ــم الطبــق لألطفــال تحــت ســن الواحــدة أو لألشــخاص الذي بتقدي

املضــغ والبلــع، ولألشــخاص الذيــن لديهــم حساســية مــن الجلوتــني. يجــب حفــظ صلصــة 

الطحينــة يف الثالجــة.

بقلم: قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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نصائح للوقاية من الشمس

ارتدي قبعة واسعة

الساعة ١١:٠٠ صباحاً للشمس من  التعرض   تجنب 

إىل الساعة 3:٠٠ مساًء

ضع مرطب الواقي من الشمس

تجنب أشعة الشمس املبارشةابحث عن الظل

أكر من رشب السوائل

 ارتدي مستحرضات تجميلية واقية من االشعة الفوق
البنفسجية

ارتدي مالبس واقية من الشمسارتدي نظارات شمسية
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لوحة األدوية والصحة 

الجديدة عن طريق موقع 

الهاتف املتنقل 
)باللغة اإلنجليزية(

إىل جميع موظفي أرامكو السعودية،

يرس مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي بالتعاون مع تقنية املعلومات بأرامكو السعودية أن يعلن عن التطبيقات الطبية التالية  املتوفرة عن طريق الهاتف 

املتنقل: 

طلب تجديد وصفة األدوية
لتقديم طلبات تجديد وصفات أدوية من 

الطبيب املعالج

معلومات األدوية
ملعرفة املزيد من املعلومات عن األدوية 

املوصوفة لك

لوحة الصحة
لعرض نتائج فحوصات املخترب، ضغط الدم 

ومؤرش كتلة الجسم

تأكد من وضع الطلب
ملعرفة وضع طلبات إعادة رصف األدوية 

وتجديد الوصفات

طلب إعادة تعبئة األدوية
لعرض األدوية وطلب إعادة تعبئة رصف 

األدوية لك وألفراد عائلتك

http://mobile.aramco.com :قم بزيارة املوقع التايل اليوم

ملستخدمي أجهزة الهواتف املتنقلة الخاصة بالعمل، الرجاء الضغط عىل أيقونة MyHome Mobile Portal   املوجودة عىل سطح الجهاز.	 

 	http://mobile.aramco.com :ملستخدمي أجهزة الهواتف املتنقلة الشخصية، قوموا بزيارة املوقع التايل

إذا مل يكن لديك تريح للدخول عىل myhome عىل الشبكة اإللكرتونية قم بتقديم طلب CRM كالتايل:

Service Catalog > IT Services > Email & Internet/Intranet Services > myhime Corporate Portal Access :اذهب إىل

IT Help Desk :للمساعدة، الرجاء التواصل مع
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يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبوظفيه الجدد  
3٦ موظف وموظفة انضموا للعمل خالل شهر يوليو ٢٠١٦

القسم االسم

سلسلة التجهيز والتوريد سمري عياد الغامدي

خدمات الدعم الطبي والفني نداء الغانم

خدمات التمريض عذاري أ. املصابحي

خدمات الدعم الطبي والفني أفنان غزالة

جودة الخدمات الطبية وسالمة 
املرىض

رباب باجهموم

خدمات الدعم الطبي والفني مرفت أ. الخليفة

خدمات الدعم الطبي والفني سحر أ. القليب

الصيدلية  وئام و. الجاسم

قسم التخدير فواز ك. حبيب

قسم التخدير عبد العزيز النارص

الشؤون الرسيرية – طبيبة سارة الصالح

خدمات الدعم الطبي والفني إميان الخليفة

سلسة التجهيز والتوريد آمال بوحزة

الخدمات الطبية آماين الطايئ

خدمات القلب لوفي روز فيالمور

خدمات الصيدلة رووث س. مونيه

خدمات التمريض جينيفر ل. هيالجا 

قسم األسنان آن الفني فرياز

خدمات التمريض دولي كامبوسانو

خدمات التمريض جني سانجاليا

خدمات التمريض أورال هـ. مرييجان

التمريض – السكرتارية الطبية أنجيال ماك فيي

خدمات القلب كاترينا رودريجيز

القسم االسم

خدمات التمريض جوردان ب. بيي

الخدمات الطبية حاتم خري

خدمات القلب شريي روز فيالمور

الخدمات الطبية عاصم صفدار

السكرتارية الطبية كارل ج. روديت

السكرتارية الطبية فيونا بالك

الخدمات الطبية عبدول محمد

خدمات التمريض شاريز آن نون

خدمات التمريض جويل آن جويفارا

خدمات الطب النفيس سامانثا جني أوشيا

خدمات الدعم الطبي والفني نادية الشمري

قسم املالية كينيث جوميز

تكنولوجيا املعلومات مانوج مانيكوث

الخدمات الطبية صافية رضا 
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Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ــن  ــن ع ــي أن يعل ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــرس مرك ي

ــعوديني. ــاغرة للس ــف ش ــود وظائ وج

لإلطــالع عــىل الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا بزيــارة صفحــة 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــىل لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

)JHAH(

أكر من

 4٠.8٠٠ 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

994 متابع 

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

٦١4 متابع   

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

٦3١ متابع  

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

٠٠٠، 4٠ متابع    

هل أنت احدهم؟

    لدينا أكر من

٢١3 متابع

 و ١5،٠٠٠ مشاهد

هل أنت أحدهم؟
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ما هي أفضل وسيلة ألحمي بها برشيت خالل فصل الصيف؟ 

إليك بعض القواعد األساسية الصادرة عن األكادميية األمريكية لطب الجلدية: 

ــمس 	  ــعة الش ــن أش ــة م ــاص بالحامي ــم خ ــدك بكري ــح جل ــىل مس ــرص ع اح

ومقــاوم للــامء. أبحــث عــن كرميــات الوقايــة مــن الشــمس التــي تحتــوي عــىل 

ــواع  ــم كل أن ــذي يالئ ــر وال ــة أو أك ــبة 3٠ باملئ ــة )SPF( بنس ــل الحامي ُمعام

الجلــد املعــرض ألشــعة الشــمس يف حــال نويــت قضــاء وقتــك خــارج املنــزل، 

حتــى وإن كانــت الســامء مليئــة بالغيــوم. أعــد مســح برشتــك بكريــم الوقايــة 

مــن الشــمس بعــد عــدة ســاعات مــن املــرة األوىل، وبعــد أداء النشــاطات التــي 

قــد متســح طبقــة الكريــم عــن الجلــد، كالســباحة مثــالً. 

ــان ذات 	  ــمس، كالقمص ــعة الش ــن أش ــك م ــا يحمي ــداء كل م ــىل ارت ــرص ع اح

األكــامم الطويلــة والنظــارات الشمســية والقبعــة – تعتــرب املالبــس التــي تحمــل 

 )SPF( العالمــة )تحتــوي عــىل ُمعامــل الحاميــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية

أكــر فاعليــة مــن غريهــا.  

ــكان. 	  ــدر اإلم ــذروة ق ــارشة خــالل ســاعات ال ــن أشــعة الشــمس املب ــد ع ابتع

تكــون أشــعة الشــمس يف أقــى قوتهــا وحرارتهــا يف الفــرتة بــني ١٠ صباحــاً و٢ 

عــراً، لــذا تجنــب أشــعة الشــمس املبــارشة قــدر اإلمــكان. 

 كــن حــذراً وأنــت عــىل الشــاطئ. ال بــد أن تــدرك بــأن املــاء والرمــل ميكنهــام 	 

أن يعكســا ويجعــال أشــعة الشــمس أكــر قــوة وكثافــة، كــن حــذراً جــداً لــي 

تتجنــب اإلصابــة بحــروق الشــمس.

ــة مــن الشــمس التــي يجــب اســتعاملها، ومــا  مــا نــوع كرميــات الوقاي

املعلومــات التــي يجــب أن أعرفهــا فيــام يتعلــق بالنســب املئويــة 

ــمس )SPF(؟  ــن الش ــة م ــل الوقاي ملُعام

تحتــوي األطــوال املوجيــة للشــمس التــي تــرضب األرض عــىل أشــعة فوق البنفســجية 

ــني األشــعة فــوق البنفســجية وحــروق  ــة ب ــة قوي )UV( وضــوءاً ســاطعاً. مثــة عالق

ــني،  ــم إىل نوع ــعة تقّس ــذه األش ــد. وه ــان الجل ــرشة ورسط ــيخوخة الب ــمس وش الش

هــام: األشــعة فــوق البنفســجية نــوع )أ( )UV-A( وهــي تتغلغــل عميقــاً إىل داخــل 

الجلــد ومســؤولة عــن شــيخوخته وتغــرّي لونــه إىل الغامــق )tanning(، والنــوع الثاين 

ــرار  ــن احم ــوع )ب( )UV-B( وهــي مســؤولة ع ــجية ن ــوق البنفس ــعة ف ــو األش ه

اسألوا الخرباء: د. تيمويث وانج 
ما هي أفضل وسيلة ألحمي بها برشيت خالل فصل الصيف؟ 
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الجلــد وحــروق الشــمس. تــم تطويــر كرميــات الوقايــة مــن الشــمس لحاميــة الجلــد 

مــن حــروق الشــمس، لذلــك يُكتــب عــىل بعــض الكرميــات أن »ُمعامــل الحاميــة مــن 

   .)UV-B( للحاميــة فقــط مــن )SPF( »أشــعة الشــمس

وُمعامــل الحاميــة مــن أشــعة الشــمس )SPF( هــو عامــل مضاعــف يحمــي الجلــد 

ــر بعــد  مــن االحمــرار وحــروق الشــمس – ومثــال عــىل ذلــك، إن كان جلــدك يحّم

خمــس دقائــق مــن تعرضــك للشــمس، وكنــت قــد مســحت برشتــك مبُعامــل 

الحاميــة مــن الشــمس بنســبة ١٠ باملئــة، فســتحتاج إىل وقــت أطــول بـــ ١٠ مــرات 

 )FDA( ــة ــدواء األمريكي ــة ال ــت وكال ــة(. فرض ــك )أي 5٠ دقيق ــرتق برشت ــي تح ل

UV-( )عــىل جميــع كرميــات الوقايــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية مــن النــوع )أ

ــا  ــف الواســع« )Broad Spectrum(. أم ــارة »الطي ــا عب ــر ضمــن عنوانه A( أن تذك

مصطلــح »مقــاوم للــامء« )Water resistant( فهــو يشــري إىل الزمــن الــذي ســيحصل 

عليــه مســتخدم كريــم الوقايــة مــن حاميــة مــن اســتخدامه النســبة املئويــة املحــددة 

لـــ)SPF( أثنــاء الســباحة أو التعــرّق. ويُســمح مبســح الجلــد بالكريــم مرتــني: كل 4٠ 

دقيقــة أو 8٠ دقيقــة. 

لذلــك، إن كنــت تبحــث عــن نــوع معــني مــن كرميــات الوقايــة مــن الشــمس، ابحــث 

ــر،  ــة أو أك ــة )SPF( بنســبة 3٠ باملئ ــل الحامي ــوي عــىل ُمعام ــي تحت ــك الت عــن تل

والكرميــات التــي تحتــوي عــىل املصطلحــني »مقــاوم للــامء« و«الطيــف الواســع«. قــم 

ــه وأعــد الكــرّة مــرة أخــرى كل ســاعتني أو بعــد  بتوزيــع الكريــم عــىل جســمك كل

الســباحة أو التّعــرق. 

ــد، مــا هــي أكــر الوســائل فاعليــة  إن أصبــت بحــروق شــديدة يف الجل

ــد؟  ــة بالجل للعناي

ــن  ــم ع ــذي نج ــرضر ال ــّوض ال ــن تع ــك ل ــدرك أن ــّد أن ت ــل كل يشء، ال ب أوالً وقب

حــروق الشــمس. كان مــن األفضــل وقايــة الجلــد مــن حــروق الشــمس مــن معالجتــه 

مــن الحــروق. إن أصبــت بحــروق الشــمس، اتبــع النصائــح التاليــة لتخفيــف أعــراض 

الحــرق: 

ابتعد عن الشمس متاماً. . ١

ضــع منشــفة بــاردة ورطبــة عــىل الجلــد، ثــم خــذ حاممــاً بــارداً. بعــد الحــامم . ٢

البــارد، جفــف جســمك بالكامــل وامســح مــكان الحــروق باملرطــب. سيســاعد 

ذلــك يف تخفيــف الجفــاف الحاصــل. 

بروفــني« . 3 »آيبــو  مثــل  لاللتهــاب  املضــادة  األدويــة  اســتعامل  ميكنــك 

الطبيــب.  وصفــة  عــىل  اعتــامداً   ،)ibuprofen(

تنــاول كميــات كبــرية مــن املــاء ألن ذلــك سيســاعد يف تعويــض جســمك عــن . 4

الســوائل التــي فقدهــا عــن طريــق الجلــد. إن تدهــورت حالــة الجلــد وظهــرت 

التقرحــات، فــال تحــاول تفجريهــا أو العبــث بهــا. إن مرضــت، اســتعن بالعنايــة 

الطبيــة املتخصصــة ألن ذلــك قــد يكــون إشــارة إىل حصــول حــرق شــديد.  

د. تيمويث وانج
رئيس برنامج جراحة موس

بروفسور مساعد بقسم الجلدية

جامعة جونز هوبكنز

يعمــل الدكتــور تيمــويث وانــج أســتاذاً مســاعداً لطــب الجلديــة يف 

ــة  ــور يف والي ــة بالتيم ــز يف مدين ــز هوبكن ــة جون ــة الطــب يف جامع كلي

ــدة: كطــب  ــة مجــاالت ع ــه اإلكلينيكي ــة. تضــم خربت ــد األمريكي مرييالن

الجلديــة وامليالنومــا )أو الــورم امليــالين )melanoma(( وجراحــة مــوس 

)Mohs surgery( ورسطــان الجلــد. كــام عمــل الدكتــور تيمــويث مديــراً 

لربنامــج جراحــة مــوس، ومديــراً لربنامــج كوتانيــوس ســكن أونكولوجــي 

)Cutaneous Skin Oncology Program( ومديــراً طبيــاً لجراحــات 

الجلديــة يف قســم الجلديــة يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز. 
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لصوتك القدرة عىل التغيريأرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع رشكة روابط للحلول الصحية / Press Ganey الرائدة يف تقديم خدمات املستشفيات ملساعدتنا عىل تقديم األفضل لكم.

نرجو تعاونكم باإلجابة عن استبيان الخدمات الذي قد تتلقاه عرب رسالة نصية أو اتصال هاتفي.

مشاركتكم يف اإلستبيان إختيارية. ستبقى جميع معلوماتكم رسية ولن يطلع عليها الفريق املعالج.

كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

ــا بيــرس  لســهولة التواصــل معكــم، نرجــو منكــم التفضــل بالعمــل عــىل تحديــث بيانــات اتصالكــم، وذلــك لضــامن اســتالم خدماتن

وســهولة. 

نأمل منكم العمل عىل تحديث رقم هاتفكم الجوال من خالل مكتب موظف االستقبال أثناء زيارتكم للعيادة.

لصوتك القدرة عىل التغيري

املؤهالت التعليمية

شهادة بكالوريوس الطب والجراحة )MBBch( من جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 	 

١98٦م. 

شهادة إنهاء التدريب والزمالة يف جراحة األعصاب يف إدمنتون، ألبريتا، بني عامي ١989 	 

و١995. 

متت إجازته واعتامده يف عام ١995م. 	 

شهادة البورد األمريي يف جراحة األعصاب، عام ٢٠١١م. 	 

إعادة اعتامده من البورد األمريي يف جراحة األعصاب، عام ٢٠١١م. 	 

ــي  ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــة: استشــاري جراحــة أعصــاب مبرك ــة الحالي املهن
ــام ٢٠١٦. ــن ع ــو م ــهر يوني ــذ ش )JHAH( من

كوادر طبية: الدكتور خالد صّديقي
استشاري جراحة أعصاب 

اقتباس: 

" من أسعد لحظات حيايت أن أشاهد مرضاي بأفضل صحة وأشاهد 

أّسهم سعيدة وراضية بالرعاية الطبية والجراحة التي أقدمها لهم"

التاريخ الوظيفي

استشاري جراحة أعصاب يف مستشفى عيادة جدة الجديدة )١995 – ٢٠٠١م(. 	 

استشاري جراحة أعصاب يف مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز البحوث  	 

)٢٠٠١ – ٢٠٠3م(. 

استشاري جراحة أعصاب ونائب ملدير مستشفى سعد التخصيص، يف الخرب  	 

)٢٠٠3 – ٢٠١٢م(. 

استشاري جراحة أعصاب ومساعد املدير الطبي يف مستشفى الريان، مجموعة الدكتور 	 

سليامن الحبيب، الرياض، )٢٠١٢ – ٢٠١٦م(.  
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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 عــىل الهاتــف رقــم 4444- 3٠5 -8٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ١3-877-8883-9٦٦+ 

 	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 عىل نسختكم من هذه الرسالة اإلخبارية املتوفرة باللغتني العربية واإلنجليزية: الربيد اإللكرتوين

املوظفون وأفراد عائالتهم 
املواعيــد: لعمــل موعــد طبــي أو موعــد أســنان وللوصــول للعديــد مــن الخدمــات 	 

الطبيــة، اتصــل عــىل مركــز االتصــال املركــزي مــن داخــل اململكــة عــىل الهاتــف رقــم 

4444- 3٠5 -8٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ١3-877-8883-9٦٦+ 

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 عــىل الهاتــف رقــم 4444- 3٠5 -8٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــىل الهاتــف رقــم 84٠٠-877، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

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

املوظفــني و أفــراد عائالتهــم واملتقاعديــن، لإلقــالع عــن التدخــني. الربيــد االلكــرتوين: 

 	SmokingCessation@aramco.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــىل الهاتــف رقــم ٦٦38  / ٦77٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق 877 خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً ١٢ أســبوع أو أكــر، ســجي 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 ١8 ســنة أو أكــر، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

Volunteer.Healthcare@JHAH.COM رســالة إلكرتونية عــىل 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 عــىل الرعايــة الصحيــة الطارئــة ملــرىض املرافــق الطبيــة عــىل 	 

الهاتــف رقــم  ٠55٦٠٠٠4٦8 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 ــىل خدم ــة، أو للحصــول ع ــة طارئ عملي

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

ــم  ١3-877-8883-9٦٦+  ــف رق ــىل الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ 4444- 3٠5 -8٠٠  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 لالســتعامل العــام وليســت بديلــة لزيــارة الطبيــب واستشــارته. 

ــع  ــة م ــاالت الطبي ــم والح ــة صحته ــراد ملناقش ــام لألف ــاس ع ــىل 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
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ساعات العمل في وحدة العناية المستعجلة في عطلة عيد األضحى المبارك

عيد اضحى مبارك   

حملة التطعيم اإللزامية ضد الحمى املخية الشوكية ألداء الحج

 بقيق – ستكون الخدمة متوفرة يومياً عىل مدار أربع وعرشين )٢4( 	 

ساعة عرب خدمات الطوارئ.

 الراكة -  ال يوجد تغيري ملواعيد الخدمة املقدمة حالياً.	 

 األحساء – ستكون الخدمة متوفرة يومياً عىل مدار أربع وعرشين )٢4( 	 

ساعة عرب خدمات الطوارئ.

الظهران - يومياً من الساعة 7:3٠ صباحاً إىل الساعة ١٠:3٠ مساًء.	 

رأس تنورة - ستكون الخدمة متوفرة يومياً عىل مدار أربع وعرشين )٢4( 	 

ساعة عرب خدمات الطوارئ.

 العضيلية - ستكون الخدمة متوفرة يومياً عىل مدار أربع وعرشين )٢4( 	 

ساعة عرب خدمات الطوارئ.

حفاظاً عىل صحة الحجاج وسالمتهم من األمراض، سيطلق مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي حملته ضد )الحّمى املخية الشوكية( اعتباراً من يوم األحد املوافق ١5 

أغسطس لغاية يوم الخميس املوافق األول من شهر سبتمرب ٢٠١٦م.

 

كام سيتوفر التطعيم من أيام األحد إىل الخميس، من الساعة 8 صباحاً إىل ٢ عراً  

دون الحاجة ملوعد مسبق يف املراكز الصحية التالية:

 
 	.)٠١-Pبقيق: غرفة التطعيامت يف الرعاية األولية، الغرفة رقم )٢

األحساء: غرفة التطعيامت يف مبنى الرعاية األولية.	 

عيادة الراكة: صباح أيام األربعاء فقط، من الساعة 8 صباحاً إىل 3٠:١١ صباحاً.	 

 	٦B – ٢٠4 الظهران: غرفة التطعيامت يف مبنى الرعاية األولية، غرفة رقم

رأس تنورة: غرفة العالج )رقم 59( يف مبنى الرعاية األولية.	 

العضيلية: غرفة العالج يف مبنى الرعاية األولية.	 

 املرافق الطبية املتعاقد معها – ستعمل غرف الطوارئ يف جميع هذه 	 

املرافق يومياً عىل مدار أربع وعرشين )٢4( ساعة الستقبال الحاالت 

الخطرة والحرجة بناًء عىل درجة خطورة الحالة وليس عىل أساس وقت 

وصولها.

ويف حالة وجود حاالت طارئة خارج ساعات العمل املحددة، فرجو االتصال 

بخدمات الطوارئ. 

يتمنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي دوام الصحة والعافية لكم وألفراد 

عائالتكم.

يتوجب عىل املوظفني وأفراد عائالتهم املسجلني لدى املرفق الطبي املحدد لهم 

االتصال مبقدم الرعاية الصحية أو بأحد مراكز وزارة الصحة.

ميكنكم الحصول عىل كافة املعلومات الخاصة مبتطلبات الحج واألمور األخرى 

املتعلقة به عىل املوقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية:

)http://www.moh.gov.sa/ > Hajj and Umrah )Arabic

 

كام ميكنك االتصال بوحدة خدمات علم األمراض واألوبئة عىل )٠5٠-١١9-٠٦54( أو 

.)Epidemiology Services( :أو إرسال بريد إلكرتوين إىل )٠55-٠5٠-4٦99(

 

وللحصول عىل معلومات حول حمالت الحج الخاصة مبركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، الرجاء زيارة الرابط التايل:

http://jhah > Health Education > Campaigns
 

تأكد من طباعة سجل تطعيامتك )immunization record( إن قررت أداء فريضة 

الحج.

 


