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لنمط حياة صحي

فرباير 2016

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  الحصــول  و  لالشــرتاك 
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
فريوس زيكا

غري موجود يف اململكة العربية السعودية ولكن ال بّد من الحيطة للمسافرين الدوليني
١

لنحارب الرسطان معاً ! 

مؤمتر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرسطان ٢٠١٦
٢

٣نحارب الرسطان بالرياضة  

ــور كــريي ســتيوارت مــن  ــة: أســئلة يجيــب عنهــا طبيــب أمــراض القلــب الدكت ــة الصحي التغذي

ــز ميديســن ــز هوبكن جون
٤

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

يقدم أول شهادة مابعد التخرج يف التمريض باململكة العربية السعودية
٦

١٠زوار متميزون من كلية جونز هوبكنز للتمريض ومن جونز هوبكنز ميديسن

خرباء التمريض السعوديون مستشارون يف برنامج الدكتوراة الجديد

بقلم: مرييل فوت
١١

١٢مؤمتر سالمة املرىض السنوي الثاين ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

١٤ساعد طفلك عى النوم بشكل أفضل: أهمية النوم الكايف والعميق لألطفال

١٦أهم النصائح للمحافظة عى صحة أطفالك

١٧كوادر طبية: د. حنان الشيخ

ــدة  ــام جدي ــة طع ــي قامئ ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــدم مرك ــا: يق ــة ألطفالن أكالت صحي

ــال ــم األطف ــني يف قس ــال املنوم لألطف
١٨

١٩وصفة صحية لألطفال من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

رعاية خاصة، عناية خاصة، ألطفال ذوي طبيعة خاصة

مؤمتر جونز هوبكنز أرامكو الطبي لطب أسنان األطفال ٢٠١٦
٢٠

٢١دعوة ملحارضة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتواصل مع املجتمع

٢٢فجوة مفتوحة أم جرح صغري، أيهام تفضل؟

قابلوا موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

آخر أخبار التوظيف مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
٢٣

وصفة صحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

محارضات صحية عى الشبكة اإللكرتونية من جونز هوبكنز ميديسن
٢٦

لصوتك القدرة عى التغيري

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
٢٥

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

حافظ عى صحتك مع لحظات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
٣٠
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فريوس زيكا
غري موجود يف اململكة العربية السعودية ولكن ال بّد من الحيطة للمسافرين الدوليني

ف�وس زيكا

األعراض

انتقال الف�وس املناطق التي ينترش فيها املرضمعلومات عن املرض

الوقاية العالج

حمى صداع

قم بإرتداء أك�م 

طويلة، بنطال، وقبعة

استخدم ناموسية وقت 

النوم

استخدم طارد حرشات 

فعال

أفرغ/نظّف األوعية 

التي تحتوي عىل املاء

إحم النوافذ واألبواب 

بوضع شبك واٍق من 

البعوض

اتصل بالطبيب

انتشار نشط

خذ قسطاً كافياً من أك© من رشب املاء

الراحة

تناول أدوية لأل® 

والحمى

استخدم طارد حرشات 

خاص باملالبس

حسب بيان وزارة الصحة الصادر يوم ٢٣ ربيع الثا½ ١٤٣٧ه املوافق ٢ فرباير ٢٠١٦م

 Â١ من ٥ أشخاص مصاب

بالفÆوس سوف يصاب باملرض

ينتقل الفÆوس عن طريق 

لدغات البعوض.
من املمكن أن ينتقل 

الفÆوس عن طريق الدم 

واإلتصال الجنيس

من املمكن أن ينتقل الفÆوس من املرأة 

بعوضة الزاعجة املرصية الحامل للجنÂ خالل الحمل

(Aedes Aegypti)

يستدعي تشخيص طبي، ال 

يوجد عالج خاص باملرض

تتحسن األعراض خالل أيام إىل 

أسابيع

Âإحمرار يف الع طفح جلدي

إرهاق أ® يف العضالت/املفاصل

انتشار املرض والوقاية منه

مل تُســجل حــاالت مصابــة بفــريوس زيــكا يف داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو يف الــدول املجــاورة. وهــذا املــرض الفــريويس الــذي ينتقــل عــن طريــق لدغــات 

ــر الرســمية أن هــذا  ــة بضعــف األعصــاب والعضــالت وتشــوهات الجمجمــة. وذكــرت التقاري ــه ذو صل ــدون أعــراض، ولكن ــة أو ب البعــوض ذو أعــراض طفيف

الفــريوس قــد انتــر يف أفريقيــا وآســيا وبعــض جــزر املحيــط الهــادي، وانتــر مؤخــراً يف نصــف الكــرة الغــريب، وتحديــداً يف الربازيــل وبورتوريكــو. وألن هــذا 

املــرض ينتــر بواســطة لدغــات البعــوض، فثمــة خطــر مــن انتشــاره داخــل اململكــة بســبب تواجــد نــوع مــن البعــوض يســمى )aedes aegypti( يف الجــزء 

الجنــويب مــن اململكــة العربيــة الســعودية. 

إن كنت تخطط للسفر إىل الخارج، الرجاء أخذ الNpjdhxhj التالية الصادرة عن مراكز السيطرة عى انتشار األمراض )CDC( بعني اإلعتبار: 

 

عى النساء الحوامل أو الاليت يخططن للحمل تأجيل سفرهن إىل املناطق التي ينتر فيها فريوس زيكا. 	 

يتوجــب عــى كافــة املســافرين اتخــاذ كافــة الخطــوات الالزمــة لتجنــب لدغــات البعــوض ومنــع انتشــار فــريوس زيــكا وغــريه مــن األمــراض التــي ينقلهــا 	 

البعــوض.  

 يجــب أخــذ اإلصابــة بفــريوس زيــكا بعــني اإلعتبــار إن كان املريــض يعــاين مــن الحّمــى أو الطفــح الجلــدي أو آالم املفاصــل أو التهــاب العــني، وكان قــد 	 

ســافر إىل مناطــق ينتــر فيهــا هــذا الفــريوس. 

يجــب عــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة تبليــغ وزارة الصحــة الســعودية عــن أيــة حــاالت يشــكون فيهــا بوجــود فــريوس زيــكا مــن أجــل تســهيل عمليــة 	 

تشــخيص املــرض وتخفيــف مخاطــر انتشــاره محليــاً. 

cdc.gov/zika :للمزيد من املعلومات، الرجاء االطالع عى الرابط التايل
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in collaboration with

»الرسطــان، هــو أمــر شــخيص« هــذا مــا قالتــه الدكتــورة زينــة خوري-ســتيفنز، كبــري إداريــي 

التمريــض مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بنــربة متأثــرة كونهــا مــن األشــخاص الذيــن 

واجهــوا هــذا املــرض مــع األرسة واألصدقــاء، وقــد عــرّبت بهــذه الجملــة عــاّم يعلمــه النــاس 

اآلخــرون بــكل صــدق أثنــاء افتتــاح مؤمتــر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي للرسطــان 

لعــام ٢٠١٦ الــذي ُعقــد يف الرابــع مــن شــهر فربايــر يف قاعــة املؤمتــرات الرئيســة يف مركــز 

الظهــران الصحــي، ثــم أنهــت حديثهــا بالتأكيــد عــى موضوعــة هــذا الحــدث املهــم، وهــي: 

أن علينــا جميعــاً أن نحــارب الرسطــان معــاً. 

اســتمر املؤمتــر يومــاً كامــالً وشــارك فيــه العديــد مــن الخــرباء مــن مختلــف التخصصــات 

العلميــة والطبيــة مــن مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، كإستشــاريي األورام وأعضــاء 

ــن  ــم م ــة وغريه ــم التغذي ــن قس ــرون م ــة )palliative care( وآخ ــة التلطيفي ــن الرعاي م

ــرض  ــة امل ــدة ملكافح ــبل الجدي ــة والس ــكار الحديث ــادل األف ــم وتب ــل املشــاركة يف تقدي أج

وتقديــم الرعايــة املطلوبــة للمصابــني بــه البالــغ عددهــم ٢٥٠ مريضــاً تقريبــاً واملوجــودون 

ليــس فقــط يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بــل يف مستشــفى املانــع كذلــك )يف 

الدمــام والهفــوف والخــرب(، ومستشــفى الســالمة ومستشــفى املواســاة )الدمــام والقطيــف( 

ومستشــفيات املــوىس. 

ــة  ــة برعاي ــتجدات املتعلق ــدث املس ــارك يف أح ــو التش ــر ه ــذا املؤمت ــن ه ــرض م وكان الغ

ــر الشــعاعي  ــق الرحــم والتصوي ــع حصــول رسطــان عن ــاً، كســبل من مــرىض الرسطــان طبي

ــدى األطفــال،  ــة املتخصصــة الخاصــة مبــرىض الرسطــان، والرسطــان ل ــه، والتغذي الخــاص ب

والتصويــر القولــوين املســتقيمي، والرعايــة التلطيفيــة، ومواســاة املصابــني باملــرض. وتخللــت 

ــئلة  ــن األس ــد م ــا العدي ــت فيه ــارشة طُرح ــات مب ــارضات وجلس ــن املح ــدداً م ــر ع املؤمت

ــة.  ــات القيّم ــري مــن املعلوم ــا الكث ــي تخللته ــة الت ــات، واملناقشــات التفاعلي واإلجاب

وعــن أهميــة هــذا املؤمتــر، قــال الدكتــور عبــود عبــدو، اختصــايص أمــراض الــوالدة والنســاء 

يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي: »مــن خــالل هــذا املؤمتــر، أريــد مــن الجمهــور أن 

يعلمــوا بــأن رسطــان عنــق الرحــم هــو مــرض مــن املمكــن للمــرأة أن تتجنــب اإلصابــة بــه 

إن خضعــت عــى نحــو منتظــم للتصويــر الشــعاعي الذيــن يســتطيع أن يكتشــف املــرض 

وهــو يف مراحلــه املبكــرة جــداً، وهــذا بالتــايل يســمح لنــا بإخضاعهــا للعــالج املبكــر«. 

أمــا الدكتــورة نفيســة فــارس، رئيســة قســم خــط خدمــة رعايــة الرسطــان يف مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي فقالــت: »مثــة أمــور يــّود فريــق تنظيــم املؤمتــر إيصالهــا إىل النــاس، 

وهي: 

)١( أننا جميعاً نواجه خطر اإلصابة بالرسطان.

)٢( نستطيع أن نتكاتف معاً ملكافحة هذا املرض.

)٣( أن الكثري من الرسطانات من املمكن تجنبها.

)٤( أن الكشف املبكر ميكنه أن ينقذ الكثري من األرواح«.  

لنحارب الرسطان معاً ! 
مؤمتر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرسطان 2016

ما يريدك مريض الرسطان أن تعلمه 

تشــاركنا الدكتــورة زينــة خوري-ســتيفنز، رئيســة كادر التمريــض يف مركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي بخمــس نقــاط يرغــب مــرىض الرسطــان أن يعلمــوك بهــا، وقــد ذكرتهــا 

يف مالحظاتهــا اإلفتتاحيــة يف مؤمتــر الرسطــان ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لعــام 

٢٠١٦م:     

أن مرض الرسطان ال ينتهي مع انتهاء العالج، 	 

أن مرض الرسطان يختلف من شخص آلخر، 	 

أن مريض الرسطان مير ببعض األيام العصيبة، 	 

إن كنت ال أبدوا لك مريضاً، فهذا ال يعني أنني تعافيت من املرض.	 

أنا أكرب بكثري من مريض. 	 
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in collaboration with

نحارب الرسطان بالرياضة  

يف الســادس مــن نوفمــرب، تجّمــع أكــر مــن ٣٠٠ شــخص مهتــم مبحاربــة الرسطــان مــن خالل 

ــو الســعودية  ــة أرامك ــّط يف داخــل املجمــع الســكني لرك ــة بحــرية الب الرياضــة يف حديق

للمــي ٦ كيلومــرتات يف مارثــون حمــل عنــوان »لنحــارب الرسطــان معــا«. ماجــد األويــات، 

ــه  ــز أرامكــو الطبــي، شــارك هــو وزوجت ــز هوبكن ــج بواســطة اإلشــعاع يف مركــز جون املعال

وابنتــه يف هــذا املارثــون بينــام شــاركتهم ابنتهــم األخــرى الســاكنة يف الريــاض نفــس املســرية 

وهــي عــى الهاتــف الجــوال. وعــرّب ماجــد عــن دعمــه لهــذه الرســالة النبيلــة بقولــه: »يجــب 

أن نكــون جــزءاً مــن هــذا املارثــون دعــامً ملــرىض الرسطــان«.   

مل تضــم املســرية أهــايل املجمــع فحســب بــل ضّمــت أيضــاً عــدداً مــن الرياضيــني املتمرســني 

ــذه  ــم له ــه عــن دعمه ــة ليعــربوا مــن خالل ــون فرصــة جميل ــن وجــدوا يف هــذا املارث الذي

اإللتفاتــة الرائعــة وإلظهــار مهاراتهــم يف الجــري. وطــوال الســتة كيلومــرتات، اســتمتع 

املشــاركون باألحاديــث االجتامعيــة وبالطقــس الجميــل. وقالــت إحــدى املشــاركات وهــي 

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــض يف مرك ــم جــداول التمري فرانســيس بوتيســتا، وهــي مســؤولة تنظي

أرامكــو الطبــي، بأنهــا متــي بشــكل منتظــم ولكــن اليــوم كان اســتثناءاً عــن القاعــدة ألنــه 

أصبــح أكــر مــن مجــرد متريــن رتيــب، ألنهــا اســتمتعت بوجــود اآلخريــن وألنهــا وجدتــه 

فرصــة جميلــة للتعبــري عــن دعمهــا ملكافحــة مــرض الرسطــان.

أمــا بيرتونيلــال بيزدينهــوت، وهــي مرفــة كادر التمريــض يف خــط خدمــة رعايــة الرسطــان 

ــة املنظمــة للمؤمتــر فقالــت: »إن  ــز أرامكــو الطبــي ورئيســة اللجن ــز هوبكن يف مركــز جون

ــة  ــاين وفرص ــن املع ــري م ــل الكث ــم ويحم ــر عظي ــو أم ــان ه ــني بالرسط ــع املصاب ــي م امل

جميلــة يســتطيع مــن خاللهــا املجتمــع أن يُظهــر حبــه ودعمــه ليــس فقــط لألبطــال الذيــن 

يحاربــون هــذا املــرض ولكــن لألشــخاص الذيــن اســتطاعوا التعــايف منــه«، وأضافــت: »ومــن 

ناحيــة أخــرى، أقمنــا هــذا املارثــون لنتذكــر أولئــك الذيــن حاربــوا بشــجاعة هــذا املــرض 

ــا  ــاس مب ــي الن ــد وع ــل أن نزي ــن أج ــه م ــذا كل ــاف، وه ــة املط ــة يف نهاي ــرسوا املعرك وخ

ــدث  ــذا الح ــون ه ــو أن يك ــا ونرج ــى صحتن ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــه م ــام ب ــتطيع القي نس

الجميــل قــد ألهــم اآلخريــن ليحتفــوا بــكل لحظــة مــن لحظــات حياتهــم وهــم أصحــاء«. 

وعقــب انتهــاء املارثــون، كان جميــع املشــاركني قــد اســتمتعوا بالســري يف الطقــس الجميــل 

وبالرفقــة الرائعــة وأخــذوا جرعــة وافيــة ومجانيــة مــن فيتامــني دال وهــم يســريون تحــت 

أشــعة الشــمس الدافئــة.  
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الطعــام الصحــي جــزء ال يتجــزأ مــن أســلوب الحيــاة الســليم والصحــي، فهــو يعــزز جهــازك املناعــي ويجعلــك يف منــأى عــن األمــراض املزمنــة كأمــراض القلــب، 

ويحافــظ عــىل صحــة وزنــك. 

ــا اتباعهــا؟ يجيــب الدكتــور كــريي ســتيوارت املختــص بأمــراض القلــب مــن مركــز جونــز هوبكنــز عــىل هــذا  هــل توجــد )حميــة أفضــل مــن غريهــا( ميكنن

الســؤال وغــريه. 

التغذية الصحية:
أسئلة يجيب عنها طبيب أمراض القلب د. كريي ستيوارت من جونز هوبكنز ميديسن

ما األطعمة التي تعزز عملية األيض يف الجسم؟ 

ــة.  ــة األيضي ــز العملي ــة لتعزي ــن األطعم ــدد م ــوع مح ــى ن ــامد ع ــن باالعت ــري مؤم ــا غ أن

واألهــم مــن ذلــك، يجــب عــى النــاس أن يجربــوا تنشــيط عملياتهــم األيضيــة مــن خــالل 

زيــادة جهدهــم البــدين. فعضــالت الجســم مــا هــي إال مكائــن تحــرق الســعرات الحراريــة، 

واســتخدامها ومترينهــا بشــكل دائــم ســيحرق املزيــد مــن الســعرات الحراريــة. 

ــام  ــاول الطع ــا أتن ــاخ أو التخمــة، خاصــة وأن ــة باإلنتف ــب اإلصاب ــف أتجن كي

ــوزن؟  ــدان ال الصحــي وأحــاول فق

هنالــك أســباب عــدة لالنتفــاخ، أولهــا وأهمهــا هــو اإلمســاك. لــي تتجنــب اإلمســاك، تنــاول 

كميــات أكــرب مــن األليــاف يف حميتــك الغذائيــة وأرشب كميــات كافيــة مــن املاء أو الســوائل 

ــب  ــك تجن ــوزن، علي ــل ال ــك تقلي ــن إن كان هدف ــة. ولك ــة القليل ــعرات الحراري ذات الس

رشب املروبــات التــي تحتــوي عــى الصــودا ألنهــا ذات ســعرات حراريــة عاليــة. وهنالــك 

أطعمــة معينــة تصيبــك باالنتفــاخ كالبقوليــات والــربوكيل ونبــات الكييــل وامللفــوف. 

ما هي أفضل حمية غذائية؟ 

ــة عــى  ــي تناســب احتياجــات جســمك. ولكــن إجاب ــك الت ــة هــي تل ــة غذائي أفضــل حمي

ســؤالك، مل نتوصــل إىل األن إىل »أفضــل حميــة غذائيــة«. مثــة خيــارات متعــددة ولكــن برأيي 

ــدرات  ــوي عــى الكاربوهي ــي تحت ــة الت ــي املتوازن ــة الت ــة هــي الحمي ــة غذائي أفضــل حمي

والدهــون والربوتــني. فهــذه أعتربهــا خيــاراً جيــداً. 

ذات  الحميــات  أن  إىل  أخــرياً  خلصــت  التــي  الدراســات  مــن  عــدداً  أجرينــا  لقــد 

الكاربوهيــدرات املنخفضــة قــد تكــون فعالــة جــداً وآمنــة ألنهــا تحافــظ عــى مســتويات 

الكلوكــوز واألنســولني والكولســرتول يف الــدم، كــام أن النــاس يفقــدون الكثــري مــن الــوزن إن 

اتبعوهــا. يجــب عــى كل فــرد أن يجــد الحميــة املالمئــة لجســمه، عــى أن تكــون ممتعــة 

ــه، وميكنــه املحافظــة عليهــا عــى مــّر الوقــت مــن أجــل عــدم اســتعادة الــوزن  وســهلة ل

ــذي خــرسه.  ال

إضافــة إىل ذلــك، مــن املهــم زيــادة الجهــد البــدين. فقــد أظهــرت الكثــري مــن الدراســات أن 
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د. كريي ستيوارت، دكتوراه يف التعليم 
مدير قسم الرعاية اإلكلينيكية وبحوث التامرين الفسيولوجية 

بروفسور يف الطب 

د. كــريي ســتيوارت هــو بروفســور يف طــب يف قســم القلبيــة ومديــر قســم 

الرعايــة اإلكلينيكيــة وبحــوث التامريــن الفســيولوجية. درس التامريــن 

البدنيــة وعالقتهــا بأمــراض القلــب واألزمــات القلبيــة والتامريــن الرياضيــة 

الخاصــة باملصابــني مبــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم، وتأثــريات فقــدان 

الــوزن الناتــج عــن الحميــة والتامريــن عــى تركيبــة الجســم وعــى صحــة 

األوعيــة الدمويــة، كــام درس التامريــن الرياضيــة الخاصــة باملصابــني مبــرض 

الرسطــان وزيــادة النشــاط البــدين يف املجتمعــات. 

ــوراه  ــني والدكت ــة بروكل ــن كلي ــوس م ــهاديت البكالوري ــتيوارت ش ــال د. س ن

ــل يف  ــو زمي ــي. وه ــيولوجيا التطبيق ــم الفس ــا يف عل ــة كولومبي ــن جامع م

الجمعيــة األمريكيــة للقلــب والكليــة األمريكيــة للطــب الريــايض، ويف 

ــة  ــراض األوعي ــني بأم ــل املــرىض املصاب ــادة التأهي ــة إلع ــة األمريكي الجمعي

الدمويــة والرايــني الرئويــة )AACVPR(.  كــام يشــغل الدكتــور ســتيوارت  

منصــب رئيــس )AACVPR( مــن عــام ٢٠٠٠ إىل ٢٠٠١، ونــال شــهادة 

ــام ٢٠٠٩م.  ــة يف ع ــذه الجمعي ــن ه ــز م التّمي

النشــاط الحــريك مهــم للغايــة للمحافظــة عــى الــوزن مــع مــرور الوقــت. 

ــت  ــت أّود نح ــس الوق ــي، ويف نف ــايس وحجم ــىل قي ــة ع ــب يف املحافظ أرغ

ــم  جســمي وتحســني شــكله. أعلــم أن عــّي مامرســة الرياضــة، ولكــن ال أعل

ــة املناســبة يل؟  ــا هــي األغذي ــدأ، وم ــن أب مــن أي

ــني  ــا ب ــع م ــي تجم ــن الت ــة التامري ــاً مبامرس ــويص دامئ ــة ت ــن الرياضي ــامت التامري إن تعلي

ــع  ــة كرف ــن املقاوم ــات ومتاري ــوب الدراج ــي أو رك ــة كامل ــس أو الهوائي ــن اإليروبك متاري

ــي تســاعد يف نحــت  ــن املقاومــة هــي الت األثقــال أو اســتخدام أرشطــة املقاومــة. إن متاري

عضــالت الجســم ومتنــع ضمورهــا مــع تقــدم العمــر. ليــس مــن الــرورة أن تتنــاول أطعمــة 

ــز عــى مامرســة التامريــن الرياضيــة. خاصــة لنحــت عضالتــك، فقــط ركّ

ســمعت بــأن تنــاول العصائــر لوحدهــا أمــر يسء ألنــك بذلــك تتخلــص مــن 

األليــاف. فهــل هــذا صحيــح؟ 

نعــم هــذه واحــدة مــن مســاوئ حميــة العصائــر. أنــت تتخلــص مــن املكونــات األساســية 

للفاكهــة – وهــي األليــاف. باإلضافــة إىل ذلــك، يكــون العصــري الناتــج ذو محتــوى ســكري 

مركــز جــداً. ولكــن إجــامالً، مــن غــري املحتمــل أن تكــون وجبــة العصــري تلــك مشــبعة، لذلــك 

نجــد الكثــري مــن النــاس الذيــن يتبعــون هــذه الحميــة ينتهــي بهــم األمــر بزيــادة ســعراتهم 

ــام هــي، وهــذا  ــاول التفاحــة ك ــن األفضــل تن ــاول العصــري. م ــن تن ــروا م ــة إن أك الحراري

يشــمل قرهــا الخارجــي، بــدالً مــن عرصهــا ورشب العصــري. 

هل يجب أن أتجنب نوع معني من الفاكهة خالل عملية فقدان الوزن؟ 

قــد تكــون الفاكهــة ســالح ذو حّديــن يف عمليــة فقــدان الــوزن. فهــي تحتــوي عــى العديــد 

مــن املــواد املغذيــة، ولكــن يف الوقــت ذاتــه، محتواهــا الســكري مرتفــع جــداً. لذلــك، فــإن 

اإلكثــار مــن تناولهــا ســيصعب عمليــة فقــدان الــوزن، بــل قــد يــؤدي بــك األمــر إىل كســب 

مــا خرستــه مــن وزن. 

ومثــال عــى ذلــك، تحتــوي قطعــة املــوز عــى ١٠٠ ســعرة حراريــة، أي حــوايل ٢٧ غرامــاً مــن 

الكربوهيــدرات، أمــا التفاحــة فتحتــوي عــى ١١٥ ســعرة حراريــة أي مــا يعــادل ٣٠ غرامــاً 

مــن الكربوهيــدرات. فــإن تناولــت هاتــني القطعتــني يف اليــوم ســيعطيانك أكــر مــن ١٠٠ 

غرامــا مــن الكربوهيــدرات. قــم بالحســاب بنفســك، قــد يــزداد فقــدان الــوزن صعوبــة إن 

كان رقــم الكربوهيــدرات يف ازديــاد، وقــد يتجــاوز ١٠٠ غــرام يف اليــوم. لذلــك، فــإن الحميــة 

ــة  ــر عقالني ــي األك ــني ه ــون والربوت ــدرات والده ــى الكربوهي ــوي ع ــي تحت ــة الت املتوازن

ومالمئــة للكثــري مــن النــاس. 
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املجموعة األوىل من طالبات الدكتوراة تتسلم معاطفها الطبية البيضاء من رؤساء كلية جونز هوبكنز للتمريض )JHSON( وإداريي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ــدون  ــض ب ــوراة يف التمري ــهادة الدكت ــل ش ــوم ني ــض الي ــو التمري ــكان أخصائي ــح بإم  أصب

ــداد  ــم إع ــعودية ت ــة الس ــة العربي ــرة األوىل يف اململك ــارج، فللم ــفر إىل الخ ــة للس الحاج

ــران،  ــة الظه ــره مدين ــي، مق ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــأه مرك ــد أنش ــج جدي برنام

بالتعــاون مــع كليــة جونــز هوبكنــز للتمريــض يف بالتيمــور، يف واليــة ماريالنــد األمريكيــة. 

ــي  ــل أخصائي ــي يؤه ــج مهن ــض )DNP( برنام ــة التمري ــوراة يف مهن ــج الدكت ــد برنام ويع

التمريــض ليصبحــوا قــادة وإداريــني وقــدوة يف أماكــن عملهــم ومجتمعاتهــم. كــام يتعلــم 

ــن  ــي م ــة والت ــة واألبحــاث العلمي ــة عــى األدل ــج مامرســات مبني الطــالب يف هــذا الربنام

ــع. ــم واملجتم ــاة املــرىض، وعائالته شــأنها تحســني حي

ــن  ــتوى م ــى مس ــون بأع ــن ويتمتع ــني وقديري ــني متمكن ــات وممرض ــداد ممرض »إن إع

ــا. فنحــن بذلــك نّعــد طاقــم  الكفــاءة املهنيــة هــو أمــر مهــم يف عملنــا ومــن أجــل مرضان

ــل  ــق، فالعم ــن الفري ــزء م ــو ج ــل ه ــامت ب ــذ التعلي ــى تنفي ــه ع ــرص عمل ــض ال يقت متري

ــم  ــه لدع ــوم ب ــا نق ــل وكل م ــل واألمث ــة األفض ــة الصحي ــل الرعاي ــا يجع ــو م ــي ه الجامع

ــني  ــني التنفيذي ــري اإلداري ــال د. جــون يوالتاوســي، كب ــر إيجــايب«. ق ــا هــو أم ومتكــني فرقن

ــي. ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــت مبرك املؤق

بــدأ أول برنامــج دكتــوراة يف مهنــة التمريــض )DNP( يف اململكــة يف أغســطس ٢٠١٥م، وقــد 

التحــق بــه ١٣ طالبــة- ٩ ســعوديات و٤ مــن األجانــب. وقــد حصلــت جميــع الطالبــات عــى 

شــهادة املاجســتري يف التمريــض وهــن يعملــن لــدى مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

كــام أنهــن قــد اســتوفني كافــة املتطلبــات والــروط الصارمــة لربنامــج كليــة جونــز هوبكنــز 

للتمريــض املطبّــق يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.  

يّعــد برنامــج الدكتــوراة الرفيــع هــذا واحــداً مــن أفضــل الربامــج يف العــامل ومــن أصعبهــم 

أيضــاً، حيــث يتوجــب عــى الطالبــات إكــامل ســنتني مــن الدراســة األكادمييــة والتمريــض 

الرسيــري وفنــون اإلدارة والقيــادة. كــام ســيتوجب عــى الطالبــات القيــام مبــروع بحــث 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
يقدم أول شهادة مابعد التخرج يف التمريض باململكة العربية السعودية

ــت  ــم الوق ــاء معظ ــات قض ــى الطالب ــني ع ــه يتع ــني أن ــج. ويف ح ــم النتائ ــتقل وتقدي مس

ــة  ــي يف املنطق ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــة ملرك ــق الطبي يف الدراســة يف داخــل املراف

ــز  ــز هوبكن ــة جون ــي لكلي ــرم الجامع ــفر إىل الح ــن الس ــيتحتم عليه ــه س ــة، إال أن الرقي

للتمريــض يف مدينــة بالتيمــور األمريكيــة ألســبوعني إلمتــام متطلبــات الدراســة والتدريــب 

الرسيــري يف كل فصــل درايس. وقــد وافقــت الطالبــات عــى االســتمرار يف العمــل لــدى مركــز 

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لســنتني عــى األقــل بعــد التخــرج.  

»أنــا معجبــة جــداً برؤيــة جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي للتمريــض ومتكــني املــرأة 

ــر  ــتطعن تطوي ــاء يس ــأن النس ــة ب ــة مؤمن ــا. فالرك ــدم يف وظيفته ــى التق ــجيعها ع وتش

مســرياتهن املهنيــة وهــن عــى رأس العمــل، وبــني أفــراد أرسهــن وهــذا هــو األهــم«، قالــت 

ــض وبروفســورة يف  ــز للتمري ــز هوبكن ــة جون ــدة كلي ــورة باتريشــيا دافيدســون، عمي الدكت

الربنامــج، »يف معظــم برامــج الدكتــوراة التــي أعرفهــا، يتوجــب عــى الطالــب شــّد الرحــال 

واالنتقــال إىل بلــد آخــر للدراســة لـــ٣ ســنوات. ولكــن هــذا الربنامــج أكــر تكامــاًل ومرونــة، 

ــاالً للربامــج األخــرى مســتقبالً.«  ــرب مث ويعت

ــز  ــز جون ــز مرك ــض يف مرك ــي التمري ــري إداري ــتيفينز، كب ــة خوري-س ــت د. زين ــد رصح وق

هوبكنــز أرامكــو الطبــي بــأن برنامــج الدكتــوراة الجديــد هــذا سيشــجع كليــات التمريــض 

ــض ملتخرجــي  ــج التمري ــري برام ــت: »إن توف ــج للامجســتري، وأضاف الســعودية إليجــاد برام

ــل  ــن املمرضــات الســعوديات يف ني ــري م ــة سيســاعد الكث ــض داخــل اململك ــات التمري كلي

شــهادة املاجســتري دون اضطرارهــن إىل تــرك بيوتهــن وعوائلهــن، وهــذا ســيمنحهن فرصــاً 

ــوراة«.  ــج الدكت ــيّعدهن للدخــول إىل برنام ــدة وس ــة عدي مهني

بينــام مل تضــم الدفعــة األوىل مــن الربنامــج ســوى ممرضــات مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

ــم  ــر يت ــو أم ــتقبل ه ــز يف املس ــارج املرك ــن خ ــحات م ــول مرش ــة قب ــإن احتاملي ــي، ف الطب

ــض  ــات التمري ــداء كلي ــه عم ــني أعضائ ــم ب ــاري يض ــس استش ــل مجل ــن قب ــافه م استكش

الســعودية ومــدراء التمريــض يف عــدد مــن املستشــفيات. وخــالل االجتــامع األول للمجلــس، 
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احتفالية املعاطف البيض، متثل التزام الطلبة مبواصلة سعيهم لنيل شهادة الدكتوراة يف التمريض. 

 د. أماين بابقي )عىل اليسار(، مديرة التعليم والبحوث للمامرسات اإلكلينيكية، ود. زينة 

خوري-ستيفنز )عىل اليمني(، كبري إداريي التمريض، تهنئان الطالبة هبة املطر

ــدم  ــس ع ــظ املجل ــوراه، والح ــج الدكت ــة إىل برنام ــايل املوصل ــم الع ــج التعلي ــت برام نوقش

توفــر برامــج خاصــة ملتخرجــي كليــات التمريــض يف اململكــة، عــى الرغــم مــن وجــود رشط 

يســتلزم مــن املمرضــة الســعودية حصولهــا عــى شــهادة املاجســتري قبــل تقدميهــا بربنامــج 

ــوراة.  للدكت

وكانــت د. زينــة خوري-ســتيفينز قــد قــادت فريــق مكــّون مــن أعضــاء مــن كليــة التمريــض 

ــة إىل  ــي يف جول ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــي مرك ــز وموظف ــز هوبكن ــة جون بجامع

كليــات التمريــض يف اململكــة والتقــى خاللهــا الزائــرون بعميــدات تلــك الكليــات وكوادرهــا 

ــة يف  ــض الســعودية قوي ــات التمري ــأن كلي ــرون ب ــد وجــد الزائ ــن أقســامها. وق وأعضــاء م

مناهجهــا األكادمييــة الخاصــة بشــهادة البكالوريــوس باإلضافــة النتهائهــا بربنامــج تدريبــي 

ملــدة ســنة مــام يؤهــل املمرضــات للعمــل واإللتحــاق بربامــج املاجســتري. 

»لقــد انبهرنــا بربامــج البكالوريــوس فهــي شــاملة، ومتنوعــة املواضيــع، وتضــم كــاّمً هائــالً 

مــن التدريــب الرسيــري«. قالــت الدكتــورة زينــة خوري-ســتيفينز.

وقــد وافقتهــا د. ديفيدســون الــرأي إذ رصحــت هــي األخــرى: »يف الواقــع ان برامــج مــا قبــل 

الحصــول عــى تراخيــص مزاولــة املهنــة قويــة جــداً. نحــن نلمــس اليــوم حاجــة ملحــة إىل 

تطويــر فــن القيــادة لــدى املمرضــات اللــوايت يعملــن ســلفاً، ومركــز جونــز هوبكنــز يقــدم 

تجربتــه وخربتــه يف تصميــم وصياغــة الربامــج التعليميــة املتقدمــة للتمريــض ويعــرض كافــة 

مــوارد الخاصــة مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف يف حــال تــم إفتتــاح برنامــج لنيــل شــهادة 

املاجســتري«.  

إن برنامــج الدكتــوراة هــذا هــو واحــد مــن سلســلة مــن املروعــات الرائــدة التــي 

ــي  ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــني مرك ــع ب ــة املّوق ــاق الراك ــب إتف ــتحدثت مبوج اس

ــج  ــن الربام ــة م ــم مجموع ــاق تقدي ــذا اإلتف ــن ه ــرض م ــز ميديســن. والغ ــز هوبكن وجون

التعليميــة والبحثيــة التــي تعــزز وتطــّور القــدرات واإلمكانــات املوجــودة يف مركــز جونــز 

ــض  ــج التمري ــة وبرام ــج الطبي ــج: الربام ــذه الربام ــني ه ــن ب ــي، وم ــو الطب ــز أرامك هوبكن

ــالمة.  ــودة والس ــز الج ــدف إىل تعزي ــي ته ــاطات الت ــادي والنش ــب القي والتدري

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــدأ مرك ــا ب ــاً عندم ــنتني تقريب ــل س ــرة قب ــج ألول م ــدأ الربنام ب

ــرص  ــن ف ــم، والبحــث ع ــادة يف مهنه ــاد ق ــن إيج ــه م ــي متّكن ــدارس الســبل الت ــي بت الطب

لتطويــر التمريــض الرسيــري وإخضــاع املمرضــات للتدريــب القيــادي. وعــى أثــر الراكــة 

القامئــة مــا بــني مركــز جونــز هوبكنــز الــدويل ورشكــة أرامكــو الســعودية والتــي نتــج عنهــا 

ــراكات  ــاء ال ــي إنش ــن الطبيع ــح م ــي، أصب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــيس مرك تأس

ــك.  ــة كذل التعليمي

ــة صحــي  ــدم رعاي ــع مق ــاون م ــدم بالتع ــض مق ــز للتمري ــز هوبكن ــة جون ــج كلي ألن برنام

ــد ومصمــم ليغطــي إحتياجــات  ــه مــروع تعــاوين، ومحــرتم للعــادات والتقالي محــيل، فإن

ــات، بحســب د. ديفيدســون. ــي والطالب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون مرك

ــهن  ــادة وحامس ــن الج ــات وجهوده ــالص الفتي ــداً بإخ ــرة ج ــا متأث ــة بأنه ــرت د. زين وذك

ــوراة.  ــج الدكت ــن بربنام ــذ أن التحق ــن من ــاً يف عمله ــرياً ملحوظ ــت تغي ــا ملس ــري، وأنه الكب

وقالــت: »الجميــل يف هــذا األمــر أنــك تراقــب هــذه املجموعــة مــن الفتيــات وهــي تنضــج 

بقلم: مرييل فوت
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من اليسار، د. جون يوالتاوسيك، املدير التنفيذي املؤقت ملركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، مع الطالبة ميساء الربعان، د. بيرت برونوفوست، وليزا بايي، من الجيل الثالث يف 

سلسلة أبناء أخوة الراحل جونز هوبكنز.

مهنيــاً بشــكل هائــل. إنهــن يتقدمــن أكادمييــاً ومهنيــاُ بشــكل واضــح. لقــد تطــورت طريقــة 

معالجتهــن لألمــور واختلفــت نظرتهــن لألشــياء، أصبحــن اليــوم أكــر خــربة يف إجــراء 

ــن الســابق«.    ــاً ع ــن بشــكل جــذري مهني ــن، واختلف ــاً يف مناصبه ــر ارتياح البحــوث، وأك

ــز  ــز هوبكن ــة جون ــي وكلي ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــد كالً م ــر، عق يف فرباي

ــال  ــرب هــذه اإلحتف ــض بالخــرب. ويعت ــات التمري ــة أخصائي ــاالً خاصــاً لدفع ــض احتف للتمري

ــز إىل دخــول  ــث يرم ــة، حي ــة الصحي ــي الرعاي ــد مــن أخصائي ــد ونقطــة مهمــة للعدي تقلي

ــي.  ــة والتطــور املهن ــة الطبي ــن املامرس ــى م ــة أع مرحل

ــض  ــي األبي ــا الطب ــى معطفه ــوراة ع ــج الدكت ــة يف برنام ــة مقبول ــت كل طالب ــد حصل وق

خــالل ذلــك اإلحتفــال إشــارة إىل دخولهــا مرحلــة جديــدة مــن الدراســة التــي ســرتكز عــى 

عــدد مــن األمــور مــن أهمهــا: القيــادة اإلكلينيكيــة، ومامرســة املهنــة اســتناداً إىل الدالئــل، 

ــة ومــكان العمــل وســالمة وصحــة املــرىض.  والتفــوق يف املهن

ويف هــذا اإلحتفــال املهــم، قــال الدكتــور أندريــا بارســونز ســرام، وهــو أســتاذ مســاعد يف 

ــوم  ــوم ي ــذا الي ــني: »إن ه ــه للمّكرم ــاً كالم ــوراه، موجه ــج الدكت ــس برنام )JHSON( ورئي

ــة  ــي مهن ــامل وه ــن يف الع ــل امله ــن أنب ــدة م ــة يف واح ــريتكن املهني ــم يف مس ــي مه تاريخ

ــاً راســخاً منكــم بقواعــد  ــال هــو أن نوجــد إلتزام ــض. إن الهــدف مــن هــذا اإلحتف التمري

ومعايــري مامرســة هــذه املهنــة وأن متارســوها بحــب وأن تبنــوا صــالت مــع كافــة العاملــني 

يف الرعايــة الصحيــة الذيــن يقدمــون مســتوى عــاٍل مــن الرعايــة الصحيــة والعمــل معهــم 

ــق متكامــل«.  كفري

ــم  ــاؤوا يؤازرونه ــن ج ــم الذي ــني وأصدقائه ــذوي املّكرم ــال ب ــة اإلحتف ــألت قاع ــد امت وق

ويشــاركونهم هــذه الفرحــة الكبــرية. وقــد أعتلــت الطالبــات املحتفــى بهــن منصــة التقديــم 

مرتديــات معاطفهــن الطبيــة الناصعــة البيــاض. وتحــدث والــد إحــدى الطالبــات إىل الحضور 

باإلنابــة عــن األهــايل، شــاكراً مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي وكليــة جونــز هوبكنــز 

للتمريــض واألرس جميعــاً لدعمهــم لبناتهــم يف تحقيــق أحالمهــن يف مهنــة التمريــض. 

وقــال الســيد عــيل منصــور الربعــان، وهــو موظــف متقاعــد عمــل ســابقاً يف رشكــة أرامكــو 

الســعودية ووالــد الطالبــة ميســاء الربعــان: »نحــن نقــّدر كثــرياً الدعــم والتشــجيع العظيمني 

الــذي تقدمونــه لبناتنــا. وبهــذه املناســبة، أّود أوالً أن أهنــئ بناتنــا املتخرجــات جميعــاً عــى 

ــل  ــة. وبنيلكــن مث ــة يف األهمي ــة وغاي ــة نبيل ــض مهن ــج. إن التمري ــذا الربنام اختيارهــن له

ــا،  ــة مجتمعن ــاً واضحــاً يف تنمي ــن فرق ــح مبقدوركــن أن تحدث ــة، أصب هــذه الشــهادة الراقي

ألنكــن تبذلــن كل مــا يف وســعكن لتوفــري العــالج واملســاعدة التــي يســتحقها كل مريــض«. 

وبعــد انتهــاء مراســيم اإلحتفــال الرســمية، نزلــت الطالبــات املكرمات عــن املنصة والســعادة 

تغمرهــن وبــدأن بتبــادل الضحــكات والتحيــات واألحضان مــع أرسهــن وصديقاتهن.  

ومــن الطالبــات املتخرجــات هبــة املطــر والتــي عــرّبت عــن فرحتهــا البالغــة بقولهــا: »لقــد 

تحقــق حلمــي أخــرياً. كنــت مهتمــة بتطويــر مســرييت املهنيــة، واليــوم أنــا أول مــن التحــق يف 

برنامــج شــهادة الدكتــوراه يف التمريــض وأنــا يف داخــل بلــدي. أليــس هــذا رائعــاً!« وأضافــت 

ــاالً  ــون مث ــة وأن نك ــا يف اململك ــّور مهنتن ــتطيع أن نط ــا نس ــن أنن ــة م ــا مؤمن ــة: »أن فرح

لآلخريــن لــي ندفــع بهــذه املهنــة إىل أعــى مســتوياتها مــن أجــل تحســني الرعايــة التــي 

نقدمهــا إىل مرضانــا«.

أمــا ميســاء الربعــان، فهــي مل تخــِف حامســها الكبــري مــن مامرســة مهنتهــا وإمتــام دراســاتها، 

ــع  ــا أتطل ــال الدكتــوراه. وأن حيــث قالــت: »هــديف هــو أن أصبــح ممرضــة مامرســة وأن أن

إىل ذلــك وهــذا هــو دافعــي للنجــاح. أنــا أشــعر بــأن مهنــة التمريــض تجــري يف دمــي، وال 

أســتطيع االبتعــاد عنهــا!«. 

وقــد حــرت لهــذا اإلحتفــال املهــم ليــزا بايــيل، أحــد أحفــاد أرسة جونــز هوبكنــز، وعضــو 

ــزا »إن الرســالة  ــت لي ــز. قال ــز هوبكن يف مجالــس إدارة عــدد مــن مراكــز ومؤسســات جون

ــا ســنظل ورائكــم وندعمكــم  ــوراة هــي أنن ــة الدكت ــز إىل طلب ــز هوبكن ــي ترســلها جون الت

دامئــاً. إنهــم يســتحقون مثــل هــذه التجربــة الرائعــة، ونحــن واململكــة بحاجــة لهــن كقــادة 

يف مهنــة التمريــض«. 

 عي منصور الربعان، والد طالبة الدكتوراة، ميساء الربعان، يشكر خالل االحتفال 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وكلية جونز هوبكنز للتمريض، ويهنئ الطالبات عىل 

سعيهن لتحقيق أحالمهن يف نيل شهادة الدكتوراة.  

يتبع - مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
يقدم أول شهادة مابعد التخرج يف التمريض باململكة العربية السعودية
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بدأ أول برنامج دكتوراة يف مهنة التمريض )DNP( يف اململكة يف أغسطس 

2015م، وقد التحق به 13 طالبة- 9 سعوديات و4 من األجانب. وقد حصلت 

جميع الطالبات عىل شهادة املاجستري يف التمريض وهن يعملن لدى مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي. كام أنهن قد استوفني كافة املتطلبات والرشوط الصارمة 

لربنامج كلية جونز هوبكنز للتمريض املطّبق يف الواليات املتحدة األمريكية.  

طالبة الدكتوراة، فاطمة الراشد تنضم إىل أرستها بعد مراسيم االحتفال 

طالبة الدكتوراة نرمني الطاللوة تتلقى باقة من الورود من ابنها أثناء االحتفال

ــوراة  ــج الدكت ــات برنام ــة األوىل لطالب ــامء الدفع أس

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــض مبرك ــة التمري يف مهن

ــي: الطب

أمل األحمري. 1

أنجيال ويلكينز. 2

إميا دازا. 3

فاطمة الراشد. 4

جرير بارلو. 5

حليمة آل  طالق. 6

هبة آل مطر. 7

جاسينتا يوكاه أوغبونا. 8

كوثر الحسني. 9

لينا املنصور. 10

ميساء الربعان. 11

نرمني الطاللوه. 12
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باتريشا ديفيدسون
دكتوراة يف الطب، ماجستري يف الرتبية

عميدة كلية التمريض، جامعة جونز هوبكنز 

تّعــد الدكتــورة باتريشــا ديفيدســون مــن أكــر عمــداء كليــات التمريــض تأثــرياً يف الواليــات 

املتحــدة أألمريكيــة. 

ــام  ــن الع ــبتمرب م ــز يف س ــز هوبكن ــة جون ــض يف جامع ــة التمري ــت بكلي ــذ أن التحق من

ــض:  ــوم التمري ــتري يف عل ــي: املاجس ــدة )وه ــهادة جدي ــل ش ــاً لني ــت برنامج ٢٠١٣م، قدم

ماجســتري يف التمريــض(، وضاعفــت الدخــول إىل برنامــج الدكتــوراه يف الكليــة، وزادت مــن 

ــورة باتريشــا دافيدســون  ــد الدكت ــام تّع ــاً. ك ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــات محلي مشــاركة املجتمع

رائــدة عامليــة يف مجــال العنايــة الصحيــة بالقلــب لــدى النســاء والفئــات املســتضعفة مــن 

الســكان، وأنشــأت برنامجــاً مختصــاً بإجــراء البحــوث التــي تدعــم األفــراد املصابــني بالحاالت 

املزمنــة واســتحداث منــاذج وطــرق جديــدة للرعايــة االنتقاليــة. وكان الهــدف الرئيــس مــن 

ــن  ــكان م ــن الس ــرية م ــة الفق ــدى الفئ ــة ل ــني القلبي ــة الراي ــني صح ــو تحس ــا ه برنامجه

ــدويل.  ــة ومســتدامة عــى املســتوى ال ــدة ومقبول ــادرات جدي خــالل اســتحداث مب

ــني  ــن ١٠ مالي ــر م ــت أك ــد ضمن ــون ق ــورة ديفيدس ــت الدكت ــام ٢٠٠٣م، كان ــذ الع ومن

ــة  ــات املمول ــن الهيئ ــدد م ــن ع ــة م ــة تنافســية مقدم ــح بحثي ــي يف شــكل من دوالر أمري

ــاً،  ــاالً صحفي ــن ٣٢٠ مق ــر م ــة أك ــف ومراجع ــاهمت يف تألي ــام س ــة، ك ــة والدولي الوطني

وألفــت فصــوالً يف عــدد مــن الكتــب، وســاهمت يف مراجعــة أكــر مــن ١٠٠ مــن امللخصــات 

ــني  ــن الباحث ــن ٣٥ م ــر م ــت عــى أك ــا أرشف ــرية أيضــاً أنه ــن إســهاماتها الكث ــة. وم البحثي

لنيــل شــهادة الدكتــوراه ومــا بعــد الدكتــوراه وهــي أيضــاً محــررة لعــدد مــن املطبوعــات 
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Management(. وهــي عضــو يف مجالــس التحريــر للعديــد مــن املجــالت الجامعيــة 

األخــرى. 

ليزا بايي
ــز  ــز وجون ــز هوبكن ــاء يف جامعــة جون ــس األمن ــز وعضــو يف مجل ــز هوبكن مــن أرسة جون

ــز ميديســن  هوبكن

تــأيت ليــزا بايــيل يف املرتبــة الثالثــة يف سلســلة أبنــاء أخــوة الراحــل جونــز هوبكنــز، مؤســس 

جامعــة جونــز هوبكنــز. انضمــت يف عــام ٢٠٠٤م إىل مجموعــة مــن أســالف مؤســس 

ــز يف  ــز هوبكن ــاتذة أرسة جون ــيس »أس ــت يف تأس ــة متثل ــم هب ــل تقدي ــن أج ــة م الجامع

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــاء مرك ــس أمن ــو يف مجل ــب عض ــاً منص ــغل حالي ــوث األورام«. وتش بح

الطبــي، ونظــام جونــز هوبكنــز الصحــي، ومركــز جونــز هوبكنــز الــدويل، وجامعــة جونــز 

ــد  ــية، ومعه ــة األساس ــة الطبي ــوث الحيوي ــد البح ــارية ملعه ــس االستش ــز، واملجال هوبكن

بيبــودي، ومؤسســة جونــز هوبكنــز للصحافــة. كــام تــرتأس لجنــة الرقابــة املاليــة يف نظــام 

جونــز هوبكنــز الصحــي، ومركــز جونــز هوبكنــز الطبــي، عــى الرتتيــب. كــام تشــغل حاليــاً 

منصــب عضــو يف مجلــس األمنــاء ملركــز هايســتينجز، وهــو مؤسســة بحثيــة ال تنتمــي إىل 

جهــة مــا مكرســة بشــكل رئيــس لدراســة القضايــا األخالقيــة األساســية يف املجــاالت الصحيــة 

ــة.  ــة والبيئي والطبي

وعملــت ليــزا بايــيل أربــع وثالثــون عامــاً يف صناعــة املــال واالقتصــاد ويف الخدمــات 

االســتثامرات.       وإدارة  االســتثامرية،  واملصــارف  اإلســرتاتيجية،  االستشــارية 

حصلــت بايــيل عــى شــهادة )B.S.F.S( يف االقتصــاد الــدويل مــن كليــة الخدمــة الخارجيــة 

ــايل  ــل امل ــهادة املحل ــة لش ــا حامل ــت مبوجله ــة، وأصبح ــاون األمريكي ــورج ت ــة ج يف جامع

املعتمــد. وهــي متزوجــة مــن الربوفيســور مايــكل موســجراف، الباحــث املوســيقي وعــازف 

البيانــو والعضــو يف كليــة جولليــارد. ويعيــش الزوجــان يف مدينــة نيويــورك وهدســون فالــيل، 

ولديهــام ولــدان وثالثــة مــن األحفــاد ويعيشــون يف لنــدن.
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الخــرب – اجتمــع املجلــس االستشــاري ملــدريب ومســؤويل التمريــض ألول مــرة يف شــهر فربايــر 

ــض يف  ــة التمري ــاص مبهن ــم الخ ــة التعلي ــز وتقوي ــة إىل تعزي ــم الرامي ــارك يف أفكاره للتش

داخــل اململكــة العربيــة الســعودية. 

ــز أرامكــو  ــز هوبكن ــران، مركــز جون ــذي ســيكون مقــره يف الظه ــس، ال ويرعــى هــذا املجل

الطبــي )JHAH(، وكليــة جونــز هوبكنــز للتمريــض )JHSON( يف مدينــة بالتيمــور يف 

واليــة مرييالنــد األمريكيــة. وقــد حــرت ليــزا بايــيل، والتــي ينحــدر أصلهــا مــن أرسة جونــز 

هوبكنــز وأمينــة مجلــس إدارة مركــز جونــز هوبكنــز الطبــي ونظــام جونــز هوبكنــز الصحي 

ومركــز جونــز هوبكنــز الطبــي الــدويل، الجلســة االفتتاحيــة لهــذا االجتــامع. 

ــز  ــة جون ــي )JHAH(، وكلي ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــق مرك ــام ٢٠١٥م، أطل يف ع

هوبكنــز للتمريــض )JHSON( أول برنامــج مينــح شــهادة الدكتــوراه يف مامرســة التمريــض 

يف اململكــة. والــرط الرئيــس للحصــول عــى هــذه الشــهادة الرفيعــة إمتــام الوجبــة املؤلفــة 

مــن ٩ فتيــات ســعوديات و٤ مــن األجانــب ســنتني مــن الدراســة األكادمييــة الصارمــة وعــدداً 

مــن الــدورات اإلكلينيكيــة والقياديــة إضافــة إىل مــروع التخــرج الــذي يســتند عــى األداء 

التمريــي العــام. 

 

وقــد شــكرت الدكتــورة باتريشــيا دافيدســون، رئيســة املجلــس االستشــاري وعميــدة كليــة 

ــا  ــت: »أن ــم، وقال ــى حضوره ــس ع ــاء املجل ــض )JHSON(، أعض ــز للتمري ــز هوبكن جون

أتطلــع إىل تحقيــق قــدر كبــري مــن التعــاون يف ســعينا الكتشــاف الفــرص التــي تدعــم مهنــة 

ــن، عــى  ــدات يف مهنته ــن أن يصبحــن قائ ــض يف اململكــة، ويف متكــني املمرضــات م التمري

وجــه التحديــد«. 

وقــد ضــم أعضــاء املجلــس عــدداً مــن مــدراء التمريــض والعمــداء مــن كليــات التمريــض 

ــد  ــة )JHSON(.  وق ــز )JHAH( وكلي ــن مرك ــاض، وم ــدة والري ــام وج ــعودية يف الدم الس

ناقــش األعضــاء عــرات الســنني مــن خــربات وتجــارب مهنــة التمريــض يف اململكــة والعــامل. 

خرباء التمريض السعوديون مستشارون يف برنامج الدكتوراة الجديد
بقلم: مرييل فوت

وكان مــن بــني الحضــور، الدكتــورة تقــوى عمــر، وهــي عميــدة كليــة التمريــض يف جامعــة 

امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة يف جــدة، والتــي قالــت: »يرفنــي كثــرياَ 

أن أكــون هنــا بينكــم جميعــاً، وأنــا أشــعر بأننــا نتقــدم خطــوات جــادة إىل أمــام مــن أجــل 

إحــداث تغيــريات إيجابيــة يف مهنــة التمريــض يف اململكــة العربيــة الســعودية«. 

وكان بــني املوضوعــات التــي طُرحــت عــى طاولــة النقــاش يف املجلــس االستشــاري تطويــر 

برامــج التمريــض لخريجــي التمريــض يف داخــل اململكــة وتعزيــز املنهــاج الــدرايس لطلبــة 

ــة  ــم اململك ــة يف مناطــق وأقالي ــج تدريبي ــم برام ــب، وتصمي ــري التدري ــوس ومعاي البكالوري

ــربات  ــن خ ــع م ــزز ويّوس ــة يُع ــفيات متنوع ــل يف مستش ــاس أن العم ــى أس ــة، ع املختلف

ــارب املمرضــات.  وتج

ــة كادر  ــتيفينز، رئيس ــة خوري-س ــورة زين ــول الدكت ــات، تق ــب املمرض ــج تدري ــن برام وع

ــق  ــامت تتعل ــة تعلي ــس: »مث ــة املجل ــي تشــارك يف رئاس ــز )JHAH( والت ــض يف مرك التمري

ــن  ــا، ولك ــة إمتامه ــى املمرض ــب ع ــي يتوج ــة الت ــاعات اإلكلينيكي ــب والس ــدار التدري مبق

ــد مــن املامرســة املتقدمــة. فاكتســاب  ــؤدي إىل املزي ــد ي ــك الســاعات ق جــودة وشــكل تل

املهــارات القياديــة والتفكــري اإلكلينيــي وصناعــة القــرار اإلكلينيــي هــي جوانــب تحتــاج إىل 

ــب واإلتقــان«.  ــري مــن التدري الكث

هــذا ويعتــزم املجلــس االجتــامع عــى نحــو منتظــم يف مواقــع مختلفــة، مــن أجــل متكــني 

أعضائــه مــن زيــارة مختلــف برامــج التمريــض املطبقــة يف عمــوم أرجــاء اململكــة. 

وعــن شــعورها إزاء تشــكيل املجلــس االستشــاري للتمريــض، تقــول الدكتــورة إلهــام 

العتيــق، عميــدة كليــة التمريــض يف جامعــة الدمــام: »أشــعر بالســعادة مــن تشــكيل هــذه 

املجموعــة. وأنــا متفائلــة جــداً مــن دورهــا ومــن أننــا نســري يف الطريــق الصحيــح، وأن هــذا 

التعــاون هــو مــا كنــا بحــق بحاجــة لــه«. 

أعضاء املجلس اإلستشاري 

رئيــس املجلــس: الدكتــورة باتريشــيا دافيدســون، عميــدة كليــة جونــز هوبكنــز 	 

 ،)JHSON( للتمريــض 

ــز 	  ــض يف مرك ــة كادر التمري ــتيفينز، رئيس ــة خوري-س ــورة زين ــس: الدكت ــب الرئي نائ

 ،)JHAH(

الدكتور أحمد أبو شايقة، عميد كلية التمريض يف جامعة امللك سعود، الرياض، 	 

الدكتورة إلهام العتيق، عميدة كلية التمريض يف جامعة الدمام، 	 

الدكتورة ريتا أندرسون، املدير اإلقليمي للتمريض، يف املنطقة الرقية، 	 

 	 ،)JHAH( يف مركز )CPE&R( الدكتورة أماين بابقي، مديرة

ــد 	  ــك عب ــة املل ــض يف جامع ــة التمري ــدة كلي ــر، عمي ــان بنج ــناء عرف ــورة حس الدكت

ــدة،  ــز، ج العزي

 	 ،)JHAH( جويل باريت، منسقة برامج تدريب التمريض، مركز

ــة التمريــض يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد 	  الدكتــورة تقــوى عمــر، عميــدة كلي

ــة، جــدة،  ــوم الصحي ــز للعل العزي

داون باركر، مديرة التمريض يف مستشفى الحرس الوطني، 	 

الدكتــورة أندريــا بارســونز سشــارم، مســاعد أســتاذ، كليــة جونــز هوبكنــز للتمريــض 	 

،)JHSON(

الدكتورة هناء السبيل، عميدة كلية التمريض يف جامعة األمرية نورة، الرياض. 	 
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ــن  ــرة م ــة، أشــعر بالســعادة الغام ــل يف أحــداث الســنة املاضي ــالً ألتأم ــف قلي ــا أق »عندم

ــه  ــه حديث ــدأ ب ــا ب ــذا م ــه«. ه ــض وصحت ــالمة املري ــز س ــاه يف تعزي ــذي حققن ــدم ال التق

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــت ملرك ــذي املؤق ــر التنفي ــي، املدي ــون يوالتاوس ــور ج الدكت

ــه التــي افتتــح بهــا املؤمتــر أمــام أكــر مــن ٣٠٠ مــن الحضــور. وأضــاف:  الطبــي، يف كلمت

ــد  ــا األول ق ــن مؤمترن ــي اســتمدها املشــاركون م ــة الت ــن الواضــح أن الحــامس واملعرف »م

أفادتهــم كثــرياً، وأنــا عــى يقــني متامــاً مــن أن هــذا املؤمتــر ســيقدم لهــم معلومــات أكــر 

ــا عندهــم«.  ــم أفضــل م ــع أفضــل لتقدي وداف

أنعقــد املؤمتــر الســنوي الثــاين يف الفــرتة مــن ٢ – ٣ مــن شــهر نوفمــرب مــن العــام ٢٠١٦م، 

وشــهد هــذا العــام مشــاركة أخــرى مــا بــني مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ومعهــد 

آرمســرتونج التابــع ملركــز جونــز هوبكنــز ميديســن )JHM( يف تقديــم أحــدث املامرســات 

املســتندة إىل الرباهــني فيــام يتعلــق بســالمة املــرىض. وكان مــن ضمــن املشــاركني يف هــذا 

ــة، أعضــاء مــن  ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــل اللجن ــه مــن قب املؤمتــر املصــادق علي

مستشــفى امللــك فهــد التخصــيص يف الدمــام ومــن مستشــفى امللــك فيصــل التخصــيص يف 

جــدة ومــن كافــة املرافــق الطبيــة املعنيــة التابعــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

إضافــة إىل مهنيــي الرعايــة الصحيــة مــن مختلــف أقســام املركــز. 

ــس  ــب رئي ــت، نائ ــرت برونوفوس ــور بي ــال الدكت ــم، ق ــر امله ــذا املؤمت ــاركته يف ه ــن مش وع

 ،)JHM( ســالمة املــرىض وجــودة الخدمــات املقدمــة لهــم يف مركــز جونــز هوبكنــز الطبــي

ومديــر معهــد آرمســرتونج لســالمة املــرىض وجــودة الخدمــات املقدمــة لهــم والخبــري البــارز 

ــدأت  ــة: »ب ــه اإلفتتاحي ــة، يف كلمت ــة الصحي ــودة الرعاي ــرىض وج ــالمة امل ــة س يف موضوع

ترتســخ مفاهيمنــا مــع الوقــت فيــام يجــب علينــا القيــام بــه مــن أجــل تقديــم أجــود أنــواع 

ــة مــن أي أرضار أو أذى للمريــض«.  ــة والخالي ــة الصحي الرعاي

ــار ســالمة  ــي عــى اعتب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــد املتواصــل م ــع التأكي وم

ــة  ــة الرسيري ــز جــودة الرعاي ــة والحساســية مــن أجــل تعزي ــة األهمي ــراً يف غاي املــرىض أم

)أو اإلكلينيكيــة( يف امللكــة العربيــة الســعودية، فقــد ارتــأى املركــز التشــارك والتعــاون مــع 

معهــد آرمســرتونج لســالمة املــرىض وجــودة الخدمــات املقدمــة لهــم، باعتبــاره واحــداً مــن 

ــل  ــي تعمــل عــى تقلي ــة الت ــارزة يف العــامل يف مجــال النظــم الصحي ــدة والب املعاهــد الرائ

املخاطــر التــي ميكــن تجنبهــا، وتحســني النتائــج والتجــارب اإلكلينيكيــة، وتقليــل الضائــع يف 

مجــال تقديــم الرعايــة الصحيــة. 

مؤمتر سالمة املرىض السنوي الثاين ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الظهران، اململكة العربية السعودية 

ــلوكيات  ــم والس ــات والنظ ــتفيضاً للثقاف ــاً ومس ــتعراضاً عميق ــر اس ــات املؤمت ــت جلس قّدم

ــد عــى  ــي تســاعد يف التأكي ــة العمــل والت ــة املوجــودة يف بيئ ــاكل التنظيمي ــة والهي القيادي

ســالمة املــرىض. كــام تشــارك املحــارضون مــن مركــزي جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ومركــز 

ــألة  ــى مس ــواء ع ــلطوا األض ــم وس ــم ومعارفه ــن )JHM( بخرباته ــز ميديس ــز هوبكن جون

ــة مــن أي أذى أو مخاطــر.  ــة الخالي ــة الصحي ــواع الرعاي ــم أجــود أن االســتمرار يف تقدي

وعــن هــذه التجربــة املهمــة، يقــول الدكتــور برونوفوســت: »عــى مــدى الســنتني املاضيتــني، 

أخــذ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــى عاتقــه تقليــل األذى الــذي ميكــن تجنبــه«، 

وأضــاف: »مثـّـة حــامس غــري منقطــع لتحقيــق هــذه املهمــة خاصــة بعــد أن بــدأت الوحدات 

ــل  ــل تقلي ــن أج ــاملة م ــدة الش ــتند إىل الوح ــالمة املس ــج الس ــع برنام ــم م ــة بالتأقل الطبي

ــا  ــفى ووحداته ــالمة يف املستش ــى الس ــة ع ــة املحافظ ــتوى ثقاف ــني مس ــات وتحس املضاعف

املختلفــة«.  

ومنــذ أن بــدأ هــذا الربنامــج بالدخــول حيــز التنفيــذ، أقــام مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة لرفــع مســتوى الوعــي وخلــق ثقافــة مبنيــة عــى 

أســاس املحافظــة عــى ســالمة املريــض. ويحتضــن املركــز اليــوم ٣٢ مــن األشــخاص املختصــني 

ــة  ــه ســنة كامل ــوا بنجــاح باهــر برنامــج مدت باملحافظــة عــى ســالمة املــرىض بعــد أن أنه

ــة  ــة يف مثــاين مــن املجــاالت الرسيري ــة عــى األدل ــد مــن الدراســات املبني ــه العدي ــج عن نت

ــؤالء  ــا ه ــة، أم ــج اإليجابي ــن النتائ ــد م ــج العدي ــات الربنام ــرت توصي ــد أمث ــية. وق األساس

األشــخاص فهــم يعملــون اليــوم بــكل نشــاط يف التوعيــة بســالمة املــرىض وجــودة الرعايــة 

الصحيــة املقدمــة لهــم. إضافــة إىل ذلــك، مــا تــزال الوجبــة الثانيــة مــن هــذا الربنامــج تســري 

ــال  ــا يف مج ــى ترخيصه ــول ع ــه والحص ــة في ــات الدراس ــامل متطلب ــل إك ــن أج ــاح م بنج

املحافظــة عــى ســالمة املــرىض.

وتقــوم وحــدة الرعايــة املكثفــة لقســم األطفــال بتبنــي برنامــج الســالمة املســتند إىل 

الوحــدة الشــاملة )CUSP( مــن أجــل بنــاء وتعزيــز الثقافــة املبنيــة عــى ســالمة املريــض. 

ــال  ــة املكثفــة لقســم األطف ومــن خــالل اســتخدام أدوات )CUSP(، قامــت وحــدة الرعاي

بتحديــد أهدافهــا الطويلــة والقصــرية األمــد الخاصــة بســالمة املــرىض. أمــا برنامــج الســالمة 

للوحــدة الجراحــة )SUSP( فقــد تــم تنفيــذه مــن أجــل تقليــل األمــراض املعديــة التــي قــد 

ــق  ــوم الفري ــتقيم. ويق ــون واملس ــة بالقول ــة الخاص ــدة الجراح ــات وح ــل رده ــل داخ تنتق

حاليــاً باختيــار مروعــه القــادم املســتند إىل املعلومــات املرجعيــة التــي حصــل عليهــا مــن 

الــكادر العامــل.

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــض يف مرك ــتيفنز، رئيســة كادر التمري ــة خوري-س ــورة زين ــول الدكت وتق

ــة يف مســألة تحســني  ــامً للغاي ــداً ومه ــاً فري ــض مكان ــل كادر التمري ــي: »يحت ــو الطب أرامك

ــم  ــم يف تقدي ــاس وامله ــدوره الحس ــض ول ــن املري ــكادر م ــذا ال ــرب ه ــرىض، لق ــالمة امل س

ــة«.     ــة الصحي الرعاي

لــن يتوقــف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يف مواصلــة طريقــه مــن أجــل تحســني 

ــه  ــة مستشــفاه وعيادات ــس فقــط داخــل أروق ــة لي ــة الطبي ســالمة املــرىض وجــودة الرعاي

ولكــن أيضــاً يف كافــة مؤسســاته الريكــة وكافــة الجهــات التــي تقــدم الرعايــة الصحيــة يف 

عمــوم أرجــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 



رقم الصفحة ١٣

رونالد دانيالز هو الرئيس الرابع عر لجامعة جونز هوبكنز ويعمل أيضاً أستاذا يف قسم العلوم السياسية يف الجامعة.

يف مســاء ٢٦ مــن ينايــر مــن العــام ٢٠١٦، زار رونالــد دانيالــز وموهــان شــيالبا، الحاصــل عــى شــهادة املاجســتري يف الطــب ورئيــس جلوبــال فينــر )JHI( مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي كجــزء مــن زيارتهــام لركــة أرامكــو الســعودية.  

ورافــق الضيفــان الدكتــور جــون يوالتاوســي، الرئيــس التنفيــذي املؤقــت ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، وزينــة خــوري ســتيفينز، رئيســة التمريــض يف املركــز، ولينــدا جليجــان، 

مســؤولة العمليــات الرئيســة يف املركــز، والدكتــور دانييــل ريجامونتــي، رئيــس كادر املركــز. 

ــد مــن املروعــات وفــرص التعــاون  ــق املزي ــع إىل تحقي ــز ويتطل ــز هوبكن ــي وجامعــة جون ــز الطب ــز هوبكن ــي فخــور بالتعــاون مــع مركــز جون ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن إن مركــز جون

ــتقبلية.  املس

رونالــد دانيالــز رئيــس جامعــة جونــز هوبكنــز وأســتاذ العلــوم السياســية يــزور مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 



رقم الصفحة ١٤

النــوم جانــب مهــم مــن الحيــاة اليوميــة لكافــة الفئــات العمريــة، ويلعــب دوراً أساســياً يف حاميــة صحتنــا العقليــة والبدنيــة. كــام أن اتبــاع عــادات النــوم الســليمة ينعكــس بوضــوح عــى 

صحتنــا العامــة ســواء عنــد البالغــني أو األطفــال، فمــن خاللهــا ال نســتطيع فقــط التحكــم بأمنــاط النــوم التــي نتبعهــا ولكنهــا تجعلنــا مســؤولني عــن أمنــاط النــوم التــي يتبعهــا أطفالنــا. 

ويف هــذا املوضــوع املهــم، تتفضــل الدكتــورة حنــان الشــيخ، استشــارية طــب األطفــال يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بالتشــارك معنــا ببعــض األفــكار واملعلومــات املهمــة حــول 

أهميــة النــوم لألطفــال، وكيــف ميكــن للوالديــن تهيئــة بيئــة نــوم صحيــة ألطفالهــم.

ما أهمية أخذ قسط كاٍف من النوم بالنسبة لألطفال؟ 

يلعــب النــوم دوراً جوهريــاً يف املرحلــة التطويريــة التــي ميــر بهــا جميــع األطفــال وانتقالهــم 

إىل مرحلــة املراهقــة. والنــوم الــكايف والصحــي لــه تأثــري إيجــايب بالــغ األهميــة عــى 

وظائفهــم العقليــة وتطــّور ســلوكهم الذهنــي وعواطفهــم، كــام أنــه يُنّمــي أيضــاً قدراتهــم 

التعلّميــة وتركيزهــم وانتباههــم. فالطفــل الــذي يأخــذ كفايتــه مــن النــوم يتمتــع مبهــارات 

فكريــة جيــدة ومبــزاج مســتقر وبالتــايل ترتفــع إنتاجيتــه مقارنــة بأقرانــه الذيــن ال يأخــذون 

ــل  ــل الطف ــة، تجع ــة كل ليل ــاعات كافي ــوم لس ــى الن ــاد ع ــوم. فاالعتي ــن الن ــم م كفايته

مســتمتعاً بقــدر جيــد مــن اإلنتاجيــة خــالل اليــوم، وتكــون لديــه قــدرة أكــرب عــى الرتكيــز 

مــع انخفــاض ملحــوظ يف ســلوكياته الســلبية. 

كيف تؤثر قلة النوم سلباً عىل سلوك الطفل؟ 

ــة النــوم تؤثــر بشــكل كبــري عــى منــو الطفــل وتطــّوره، باإلضافــة إىل شــعوره املســتمر  قل

ــة. وهــؤالء األطفــال قــد يواجهــون  ــه الذهني ــه وقدرات بالتعــب وانخفــاض واضــح يف طاقت

صعوبــات يف الدراســة واســتيعاب األفــكار الجديــدة، وتقــل قدرتهــم عــى االنتبــاه 

ــة.  ــني يف الحرك ــون مفرط ويصبح

كــام أن قلــة النــوم تُضعــف الجهــاز املناعــي لــدى األطفــال، وهــذا أحــد العوامــل األساســية 

ــني  ــون الليبت ــني هرم ــا ب ــوازن م ــدم الت ــوزن، بســبب ع ــادة يف ال ــؤدي إىل الزي ــد ت ــي ق الت

ــايل  ــادة الشــهية، وبالت املســؤول عــن تقليــل الشــهية، وهرمــون الجرلــني املســؤول عــن زي

يشــعر الطفــل بالجــوع فيــأكل أكــر. 

ــم  ــني يف وظائفه ــر ملحوظ ــطء أو تأخ ــؤدي إىل ب ــوم ت ــة الن ــإن قل ــني، ف ــد املراهق ــا عن أم

ــادة  ــم قي ــر ميكنه ــذا العم ــم يف ه ــر، ألنه ــالمتهم للخط ــرض س ــذي يع ــر ال ــة، األم الذهني

ــان.  ــن األحي ــري م ــاً يف الكث ــح مميت ــد يصب ــز ق ــتوى الرتكي ــاض مس ــن انخف ــيارات، ولك الس

ما العوامل التي تؤدي أكرث من غريها إىل قلة النوم لدى األطفال؟ 

تلعــب العوامــل البيئيــة دوراً أساســياً يف أخــذ الطفــل كفايتــه مــن الراحــة والنــوم. فالعيــش 

يف منــزل مــيلء بالضوضــاء واعتيــاد أهلــه عــى الســهر الطويــل يف الليــل ميكنــه أن يُـــقلق 

دورة النــوم الطبيعيــة لــدى الطفــل. كــام أن غيــاب جــدول صــارم للنــوم وتحديــد مواعيــد 

ــس  ــاء األضــواء خــالل عطــالت األســبوع أو العطــالت املوســمية هــو ســبب آخــر رئي إطف

يجعــل الطفــل يعــاين مــن اإلرهــاق وقلــة النــوم. أمــا األســباب املرضيــة كالربــو أو انقطــاع 

النفــس أثنــاء النــوم واألمــراض العصبيــة كالشــلل الدماغــي والتّوحــد فتُســهم هــي األخــرى 

يف بقــاء الطفــل مســتيقظاً طــوال الليــل.

ساعد طفلك عىل النوم بشكل أفضل
 أهمية النوم الكايف والعميق لألطفال
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ومــن أســباب عــدم أخــذ املراهقــني لكفايتهــم مــن النــوم قــد تعــود إىل وجــود جهــاز تلفــاز 

ــتلعب دور  ــتخدمت، س ــي إن اس ــم، والت ــرف نومه ــل غ ــرى داخ ــة أخ ــزة إلكرتوني أو أجه

املحفــز إلبقــاء الذهــن متنبهــاً وبالتــايل يجعلهــم أكــر اســتيقاظاً. 

كــام مييــل األطفــال إىل البقــاء مســتيقظني إن تناولــوا وجبــات دســمة خــالل ســاعتني مــن 

ــوة أو  ــني كالقه ــى الكافي ــوي ع ــات تحت ــوا مروب ــادة، أو إن رشب ــم املعت ــد نومه مواعي

ــل.  ــالل اللي ــودا خ ــاي أو الص الش

كم ساعة من النوم يحتاجها الطفل واملراهق يف اليوم؟ 

تعتمــد ســاعات النــوم التــي يحتاجهــا الطفــل أو املراهــق عــى عمــره، فكلــام قــّل عمــره 

ــدم،  ــة وال ــي للقلــب والرئ ــاً للمعهــد الوطن ــوم. ووفق ســيحتاج إىل ســاعات أطــول مــن الن

فــإن ســاعات النــوم املـُـوىص بهــا تختلــف مــن فئــة عمريــة إىل أخــرى حســب التــايل:

األطفال الرضع: ١٦-١٨ ساعة يف اليوم 	 

األطفال قبل سن املدرسة: ١١-١٢ ساعة يف اليوم 	 

األطفال يف سن املدرسة: ١٠ ساعات يف اليوم عى األقل 	 

املراهقني: ٩-١٠ ساعات يف اليوم	 

ــا لتحســني عــادات  ــن اتباعه ــن أن عــىل الوالدي ــي تعتقدي ــات الت ــا التوصي م

ــدى أطفالهــم؟  ــوم ل الن

يجــب عــى الوالديــن تحســني النــوم الصحــي لــدى أطفالهــم مــن خــالل إدخــال العــادات 

التاليــة إىل الروتــني االعتيــادي للنــوم لــدى أطفالهــم: 

تحديــد موعــد معــني للنــوم ولالســتيقاظ، وإتبــاع ذلــك الروتــني حتــى خــالل عطلــة 	 

نهايــة األســبوع. 

ــى 	  ــاعده ع ــوم ولتس ــك للن ــئ طفل ــوم لتهي ــود إىل الن ــادات الخل ــة ع ــرار مامرس  تك

االســرتخاء، كغســل األســنان وارتــداء مالبــس النــوم املريحــة وخفــض األنــوار وقــراءة 

ــوم.  قصــة مســلية اســتعداداً للن

ــك والتأكــد مــن 	  ــوم طفل ــة مــكان نظيــف لن ــك تهيئ ــوم يف ذل ــح للن ــة جــو مري تهيئ

ــة.   ــة مــن الغرف ــزة اإللكرتوني ــة األجه إخــراج كاف

قــم بتهيئــة مــكان واحــد ومحــدد يُســمح فيــه للطفــل النــوم فيــه، وال تحــاول إبقــاء 	 

طفلــك يف الفــراش إن مل يســتطع النــوم بعــد ٢٠ دقيقــة مــن ذهابــه للفــراش، ولكــن 

ميكنــك إعادتــه إىل الفــراش عندمــا يســتغرق يف النــوم. 

الحساســية 	  تبقيــه مســتيقظاً، كمضــادات  ال تعــِط طفلــك أدويــة معينــة قــد 

الطبيــب.  قبــل  مــن  موصوفــاً  الــدواء  يكــن  مل  مــا   )Antihistamines(

ــة 	  ــه كل الطاق ــذ من ــي تنف ــوم ل ــالل الي ــايض خ ــاط ري ــك يف نش ــاول إرشاك طفل ح

ــع.  ــري متقط ــق وغ ــوم عمي ــتغرق يف ن ــه يس ــذا يجعل ــوم وه ــد الن ــأيت موع ــا ي عندم

ــع 	  ــك وأنــه يتب ــوم لطفل ــن عــادات الن ــدم وتحّس ــدول يوضــح تق ــداد ج ــم بإع ق

األســلوب الصحيــح للنــوم ومكافأتــه عــى ذلــك. 

ــني 	  ــة بالكافي ــات الغني ــات الســوائل، كالعصــري أو املــاء أو املروب ــل كمي حــاول تقلي

التــي قــد يســتهلكها الطفــل يف املســاء، لتجنــب حاجتــه امللحــة للذهــاب إىل الحــامم 

يف الليــل. 
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باعتبــارك أب أو أم، فإنكــام تلعبــان دوراً هامــاً يف املحافظــة عــى الصحــة العامــة أطفالكــم، 

لــذا، ميكنكــم إتبــاع النصائــح األساســية التاليــة لتعــّود طفلــك عــى إتبــاع أســاليب حياتيــة 

صحيــة: 

قــم بإعــداد وجبــات غذائيــة أساســية وخفيفــة متوازنــة وتجنــب إدخــال املأكــوالت 	 

الدســمة والســكرية إليهــا. 

قم باتباع روتني صحي للخلود إىل النوم وتعويد طفلك عى إتباعه. 	 

قم بإرشاك طفلك يف نشاط ريايض ملدة ساعة عى األقل يومياً. 	 

تأكد من أن طفلك يرب كميات كافية من املاء لتجنب إصابته بالجفاف. 	 

شــّجع مهــارات واهتاممــات طفلــك التــي يســتمتع مبامرســتها مــن خــالل تســجيله يف 	 

الــدورات التــي تســمح لــه بتعلمهــا وتنميتهــا. 

تأكد من أن طفلك يتناول كميات جيدة من الفواكه والخروات يومياً. 	 

يجــب أن تكــون منوذجــاً إيجابيــاً لطفلــك مــن خــالل إتباعــك أســلوب حيــايت صحــي 	 

وســليم. 

عليك أن تقي وقتاً مع أطفالك ومامرسة فعاليات أرسية ممتعة. 	 

أهم النصائح للمحافظة عىل صحة الطفل
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كوادر صحية: د. حنان الشيخ
استشارية طب أطفال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

السرية األكادميية والتدريب والتأهيل العلمي: 

بكالوريــوس يف الطــب وبكالوريــوس يف الجراحــة )MBBS( مــن جامعــة امللــك فيصــل، 	 

كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة، يف الدمــام، يف اململكــة العربيــة الســعودية، ١٩٩٥م. 

طبيبــة يف برنامــج تطويــر املامرســني العاّمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مركــز 	 

أرامكــو الســعودية الصحــي يف الظهــران، )أكتوبــر ١٩٩٧ - مايــو ٢٠٠١(. 

أكملــت تدريــب اإلقامــة يف طــب األطفــال ملــدة أربــع ســنوات يف مستشــفى أوتــاوا 	 

لألطفــال يف رشقــي أونتاريــو، كنــدا )يوليــو ٢٠٠١ – يونيــو ٢٠٠٥(. 

ــهادة يف 	  ــادة الش ــام ٢٠٠٤، وإع ــال ع ــب األطف ــي لط ــورد األمري ــى الب ــة ع حاصل

 .٢٠١٤ ديســمرب 

حاصلة عى البورد الكندي لطب األطفال عام ٢٠٠٥. 	 

نالــت الزمالــة يف تحســني جــودة ســالمة املــرىض، مــن معهــد آرمســرتونج، بالتيمــور، 	 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة )ســبتمرب ٢٠١٤-ســبتمرب ٢٠١٥(. 

املنصب الحايل: 

 .)JHAH( استشارية طب األطفال يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

»منذ أن بدأت مسرييت املهنية يف الطب، أصبحت طبيبة 

لألطفال، وتعلّمت أن فن طبابة األطفال ال تعني معالجة 

األمراض فقط، ولكن األهم من ذلك، أنها تعني كيف تُسّي 

هؤالء األطفال. كل طفل يف هذا العامل هو زهرة تحتاج إىل 

رعاية واهتامم، وكل الزهور عىل األرض تلّون الحياة بألوان 

جميلة. فاألطفال ليسوا فقط املستقبل، بل هم جزء من 

الحارض أيضاً، لهذا، نحن مسؤولون عنهم دامئاً ويتوجب 

علينا الدفاع عنهم.«

د. حنان الشيخ 
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أكالت صحية ألطفالنا
يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي قامئة طعام جديدة لألطفال املنومني يف قسم األطفال

 قــد تكــون تغذيــة األطفــال صعبــة وقــد تكــون أكــر صعوبــة إن كان الطفــل عليــالً، ويصبــح 

ــت  ــل وق ــة لجع ــة. يف محاول ــع كل قضم ــك م ــم يعض ــم ف ــا تُطع ــب عندم ــع أصع الوض

الطعــام ممتعــاً، وكجــزء مــن تحســني جــودة الخدمــات ومســتوى رضــا املــرىض مبركــز جونــز 

ــام  ــم قامئــة طع ــة بتقدي ــة الرسيري ــات التغذي ــام قســم خدم ــي، ق ــو الطب ــز أرامك هوبكن

جديــدة وعرضهــا عــى املوظفــني واألطفــال يــوم ٢٧ ينايــر ٢٠١٦ مبركــز الظهــران الصحــي. 

بــدأت هــذه الفعاليــة يف ١١ صبــاح ذلــك اليــوم وانقســمت إىل جزأيــن: ُخصــص الجــزء األول 

ملركــز )JHAH( وتــم تنظيمــه يف الكافترييــا، والجــزء الثــاين ُخصــص لألهــايل واملــرىض وتــم 

 .)٦B(و )٦A( تنظيمــه يف ردهتــي األطفــال

ــاردة وســاخنة،  ــاق ب ــة، وأطب ــة وصحي ــارات متوازن ــدة خي ــت قامئــة الطعــام الجدي وتضمن

تنوعــت مــا بــني األطبــاق الرئيســة والحلويــات والوجبــات الخفيفــة. أمــا طريقــة تقدميهــا 

ــت  ــة )حمل ــلية وجميل ــم مس ــة بتصامي ــة ومنقوش ــي منحوت ــداع، فه ــمت باإلب ــد اتس فق

أشــكال وجــوه ضاحكــة وشــخصيات كرتونيــة معروفــة( وكل ذلــك مقــدم مــن أجــل جــذب 

انتبــاه حتــى أكــر األطفــال مرضــاً. 

ــات  ــدة خدم ــى وح ــة ع ــب، املرف ــادة الحبي ــول غ ــدة، تق ــة الجدي ــذه التجرب ــن ه وع

ــكال  ــة بأش ــة والجميل ــات امللون ــذه الوجب ــع ه ــم وتقطي ــم تقدي ــة: »ت ــة الرسيري التغذي

وأحجــام متنوعــة تدغــدغ خيــاالت األطفــال وتجعلهــم يســعدون كثــرياً عندمــا يــرون تلــك 

ــم«.  ــة يف أطباقه ــوه الضاحك الوج

أمــا د. باســم فوطــة، استشــاري التغذيــة، فقالــت: »كل وجبــة مــن هــذه الوجبــات غنيــة 

بالكثــري مــن العنــارص الغذائيــة التــي يحتاجهــا منــو وتطــّور الطفــل، أي أن كل قضمــة منهــا 

ــة:  ــارص الغذائي ــني هــذه العن ــن ب ــت: »م ــة«، وأضاف ــة الصحي ــن الطاق ــري م ســتمده بالكث

ــاً يف  ــا جميع ــم إدخاله ــي ت ــات واملعــادن، والت ــات والفيتامين ــة والربوتين الســعرات الحراري

ــال  ــة األطف ــة لصح ــة الدولي ــن الجمعي ــادرة ع ــة الص ــامت الغذائي ــاً للتعلي ــات وفق الوجب

ــال«.    ــاً لألطف ــد خصيص ــوذج )MyPlate Model( املُّع ومن

 ،)USDA( ــة ــة األمريكي ــل وزارة الزراع ــن قب ــوع م ــوذج )MyPlate Model(، املوض إن من

هــو أســهل وســيلة ميكننــا اعتامدهــا يف إطعــام األطفــال، فهــو يوجهنــا إىل إعــداد وجبــات 

ــم صحــن  ــرة هــذا النمــوذج هــو تقدي ــال. وفك ــة لألطف ــارص الغذائي ــة بالعن ــة وغني صحي

مفعــم باأللــوان الجميلــة ومقســم إىل أجــزاء أساســية هــي: الخــروات والفواكــه والحبــوب 

واألغذيــة ذات املحتــوى الربوتينــي العــايل. وبوجــود مثــل هــذا الصحــن، لــن يحتــاج األهــل 

إىل أن يتذكــروا دامئــاً وضــع قياســات محــددة لألطعمــة. 

كــام ذكــر د. . باســم فوطــة بــأن هــذه الوجبــات ســتُقدم إىل جانــب عربــات طعــام جديــدة، 

تكــون مقســمة إىل قســمني: قســم مخصــص للأمكــوالت الســاخنة وآخــر للأمكــوالت البــاردة، 

وهــي مصممــة للمحافظــة عــى درجــة حــرارة األطبــاق، واألهــم مــن ذلــك، أنهــا تحافــظ 

عــى جــودة األطبــاق بشــكل كبــري. 

وعــن هــذه املبــادرة الجديــدة، يقــول الســيد منــري حصــوة، كبــري أخصائيــي التغذيــة: »بعــد 

ــة واملقرتحــات  ــة اإليجابي ــات املرجعي ــادرة، ســنعتمد عــى املعلوم اإلعــالن عــن هــذه املب

ــادرة  ــذه املب ــذ ه ــي تنفي ــتقبلية ه ــا املس ــة، وخطتن ــالل الفعالي ــا خ ــيتم جمعه ــي س الت

ضمــن القامئــة األســبوعية للطعــام. ومســتقبالً، ســيتم توســيع نطــاق هــذه املبــادرة لتشــمل 

ــع  ــا م ــيتعاون فريقن ــث س ــة حي ــة الصحي ــبكة الرعاي ــن ش ــع ضم ــي تق ــفيات الت املستش

أخصائيــي التغذيــة املعتمديــن يف املرافــق الطبيــة املعنيــة مــن أجــل تنفيــذ مــا هــو مناســب 

ــة.  ألعاملهــم الروتيني



رقم الصفحة ١٩

البــان كيــك مــن الوصفــات التــي تتمتــع بشــعبية كبــرية ويتناولهــا جميــع األطفــال مــن جميــع األعــامر. وإن قُدمــت مــع قطــع أو رشائــح الفاكهــة الطازجــة فإنهــا متنحهــم الفيتامينــات 

واملعــادن التــي تحتاجهــا أجســامهم. ميكــن تزيــني البــان كيــك بقطــع مــن الفواكــه املتعــددة األلــوان وعمــل أوجــه ضاحكــة أو أشــكال ممتعــة كالقلــوب أو النجــوم. إن هــذه األلــوان 

الجميلــة والنكهــات املختلفــة واملغذيــة ســتزيد  تنــاول البــان كيــك لــذة ومتعــة. 

البان كيك الصحي لألطفال

وصفة صحية لألطفال من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

املقادير: 

كوبان من الطحني املتعدد االستعامالت، 	 

١٥ غراماً من البيكنج باودر، 	 

ملعقة شاي صغرية من امللح 	 

كوبان من الحليب القليل الدسم، 	 

٣٠ غراماً من الزبدة )الذائبة(، 	 

بيضتان، 	 

ربع كوب من السكر )٤ مالعق طعام(، 	 

ملعقة طعام من الفانيال.  	 

طريقة التحضري )12 حصة(: 

امزج الطحني والبيكنج باودر وامللح والسكر يف آنية كبرية، 	 

إنخل الخليط وأنقله إىل آنية أخرى، 	 

يف آنية صغرية، أمزج الحليب والبيض والزبدة الذائبة، ثم أضف املزيج إىل خليط 	 

الطحني وحركهام معاً إىل أن تحصل عى عجينة شبه سائلة، ثم أضف الفانيال، 

ضع مقالة عريضة ومدهونة بالقليل من الزيت عى نار معتدلة، ثم قم بصب القليل 	 

من العجينة السائلة )الكمية التي تقوم بصبها تعتمد عى الحجم الذي ترغبه(. إقلب 

البان كيك عندما تصبح حمراء من األسفل وأقلها عى سطحها اآلخر، 

ضع البان كيك عى لوح التقطيع، وقطعها بالشكل الذي ترغبه وميكنك تزيينها بقطع 	 

الفواكه.  

ميكن تقديم البان كيك مع ملعقة من العسل. 	 

السعرات الحرارية والدهون: 

عدد السعرات الحرارية يف كل حصة: ١٣٠ سعرة حرارية	 

كمية الدهون يف كل حصة: ٤ غرامات. 	 



رقم الصفحة ٢٠

كــّم مــن النــاس يســتمتعون بزيــارة طبيــب األســنان؟ يف واقــع الحــال، لــدى معظــم النــاس 

ذات املســتوى مــن القلــق والخــوف الــذي يصاحبهــم يف كل زيــارة يقومــون بهــا إىل طبيــب 

األســنان. ولكــن عنــد رشيحــة معينــة مــن النــاس، يتحــّول هــذا الخــوف والقلــق االعتياديــني 

ــات  ــال ذوي االحتياج ــل باألطف ــة تتمث ــذه الريح ــل – وه ــب القات ــن الرع ــة م إىل موج

ــام قســم طــب األســنان يف مركــز  ــر، أق الخاصــة. عــى مــدى يومــي ٦ و٧ مــن شــهر فرباي

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مؤمتــره األول لطــب أســنان األطفــال لعــام ٢٠١٦، وحمــل 

عنــوان: منهــج متعــدد التخصصــات ملعالجــة أســنان األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. 

مل يتنــاول هــذا املؤمتــر مناقشــة العنايــة باألســنان واللثــة فقــط، بــل اشــرتكت عــدة 

تخصصــات لتــدارس طبابــة أســنان األطفــال مركــزة عــى نحــو أســايس عــى رشيحــة معينــة 

مــن نــاس تحتــاج إىل عنايــة خاصــة جــداً ألنهــا تتميــز بحساســية شــديدة ومفرطــة ومــن 

الصعــب التعامــل معهــا، كــام أن تواجدهــا يف بيئــة جديــدة غريبــة عنهــا قــد يزيدهــا رعبــاً 

وقلقــاً. 

وعــى مــدى يومــني، تناقــش الخــرباء مــن مختلــف التخصصــات الطبيــة طيفــاً واســعاً مــن 

املوضوعــات كالعنايــة بفــم وأســنان األطفــال املصابــني بالرسطــان، واالضطرابــات املصاحبــة 

ــا،  ــب األســنان معه ــل طبي ــة تعام ــال وكيفي ــدى األطف ــب ل ــراض القل ملــرىض التّوحــد، وأم

ــوع األول، ونقــص  ــن الن ــني مبــرض الســكري م ــال املصاب ــة، واألطف ــة املنجلي ومــرض الخلي

ــال  ــدى األطف ــاه ل ــص االنتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــال، واضط ــدى األطف ــني دال ل الفيتام

 .)ADHD(

وعــن تنــّوع املشــاركني يف هــذا املؤمتــر، قــال الدكتــور أحمــد روزي، استشــاري طبابــة أســنان 

ــك املشــاركون يف هــذا املؤمتــر  ــي: »ال ميتل ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن األطفــال يف مركــز جون

خلفيــة بارعــة يف طبابــة األســنان فحســب، بــل ميتلكــون أيضــاً خــربات طويلــة وواســعة يف 

ــد  ــال وســالمتهم«، وأضــاف: »لق ــنان األطف ــة بأس ــة بالعناي ــا عالق ــددة له تخصصــات متع

ــتوى  ــع مس ــاعدنا يف رف ــي ستس ــدة الت ــم الجدي ــم وتقنياته ــاركون أفكاره ــا املش ــّدم لن ق

العنايــة الطبيــة التــي نقدمهــا ملرضانــا. إن القيمــة الحقيقــة لهــذا املؤمتــر تتمثــل يف إتاحــة 

الفرصــة املُثــى لنــا للتفاعــل مــع اآلخريــن مــن ذوي الخــربة واالختصــاص وتبــادل األفــكار 

الفريــدة والجديــدة معهــم«.  

قــّدم املؤمتــر للحارضيــن معلومــات جديــدة وقيّمــة حــول الكثــري مــن الجوانــب املهمــة التي 

تهــم التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن املــرىض، وكان مــن بينهــا: املــرىض املصابــني بالتشــوهات 

القلبيــة الوراثيــة، وأحــدث اإلحصائيــات حــول أمــراض معينــة منتــرة يف اململكــة العــريب 

ــة  ــواع الشــفة األرنبي ــن، وأن ــال املتّوحدي ــم أســاليب عــالج األطف الســعودية، وإدارة وتنظي

وتشــوهات الحنــك، وكيفيــة تشــخيص هــذه األمــراض وعالجهــا.   

ويقــول الدكتــور ياســني القــذال، رئيــس وحــدة الخدمــات النفســية يف مركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي: »فرحــت كثــرياً مــن إدخــال الجوانــب النفســية إىل مؤمتــر يُعنــى بطبابــة 

أســنان األطفــال، بشــكل عــام، واألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة كاملتّوحديــن واملصابــني 

باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص االنتبــاه، عــى وجــه خــاص!«    

إن املؤمتــر األول لطــب أســنان األطفــال لعــام ٢٠١٦، هــو واحــد مــن ضمــن العديــد مــن 

الفعاليــات املدرجــة ضمــن مهــام مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبي، الســاعية إىل تحســني 

صحــة وســالمة املــرىض يف بيئــة قامئــة عــى أســاس املســاواة والتنميــة والتعلـّـم املســتمر.    

رعاية خاصة، عناية خاصة، ألطفال ذوي طبيعة خاصة
مؤمتر جونز هوبكنز أرامكو الطبي لطب أسنان األطفال 2016
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رقم الصفحة ٢٢

جراحــة األوعيــة الدمويــة املفتوحــة هــي مــن الجراحــات الباهظــة التكاليــف. وكــام يوحــي اســمها، جراحــة األوعيــة الدمويــة املفتوحــة تعــرّض املريــض إىل خطــر اإلصابــة بااللتهــاب 

ناهيــك عــن فــرتة التعــايف الطويلــة املصاحبــة لهــا، والتــي يقــي املريــض جــزءاً طويــالً منهــا يف وحــدة العنايــة املركــزة قبــل أن يتمكــن مــن املــي قليــالً والعــودة إىل منزلــه للدخــول يف 

فــرتة تعــايف أخــرى طويلــة نســبياً. وعــى أثــر تلــك العمليــة، يتأثــر أســلوب حياتــه بشــكل جــذري، بعــد أن دفــع مبالــغ طائلــة إلجــراء العمليــة الجراحيــة وفــرتة التعــايف التــي قضاهــا يف 

املستشــفى. 

فجوة مفتوحة أم جرح صغري، أيهام تفضل؟ 

عــاد د. جيمــس هاميلتــون بــالك الثالــث الحاصــل عــى املاجســتري يف الطــب ورئيــس قســم 

ــتاذ املســاعد يف  ــغافية واألس ــة الش ــة الدموي ــة واألوعي ــة الدموي ــات األوعي ــة جراح معالج

قســم الجراحــة يف جونــز هوبكنــز ميديســن، عــاد للمــرة الثالثــة إىل مركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي للعمــل مــع الطبيبــني وديــع بــن صديــق، رئيــس خدمــات جراحــات األوعيــة 

الدمويــة ورشيكــه الدكتــور غيــث خوجيــري، مــن أجــل إعطــاء املــرىض خيــار إجــراء جراحــة 

ــة  ــة الخاص ــالت الجراحي ــن التداخ ــرى م ــواع أخ ــة أن ــة وإضاف ــة املفتوح ــة الدموي األوعي

باألوعيــة الدمويــة الشــغافية التــي تجــرى داخــل املركــز. 

ــم  ــل تقدي ــن أج ــاً م ــل مع ــن نعم ــق: »نح ــن صّدي ــور ب ــال الدكت ــاون، ق ــذا التع ــن ه وع

ــاً  ــم حالي ــة الشــغافية«، »يت ــة الدموي ــات الخاصــة باألوعي ــة مــن الخدم مجموعــة متكامل

ــة  ــة الشــغافية كجراحــة األوعي ــة الدموي ــة الدموي ــن جراحــات األوعي ــة م إجــراء ٨٠ باملئ

الدمويــة املفتوحــة، و٢٠ باملائــة منهــا تجــري مــن خــالل الجــروح الصغــرية. وهدفنــا اليــوم 

هــو عكــس تلــك النســب املئويــة، ونحــن بالفعــل نســري يف هــذا االتجــاه نتيجــة للتعــاون 

ــز الطبــي«. ــز هوبكن املثمــر مــع الدكتــور بــالك ومركــز جون

إنها حقيقة!

ــة التعــايف  ــق عملي ــل يعي ــل فقــط، ب التدخــني ال يقت

ــك  كذل

ــاج إىل  ــوح يحت ــب املفت ــة القل ــري جراح ــذي يج ــم ال ــن النه إن املدخ

وقــت أطــول ســبع مــرات يف داخــل غرفــة العنايــة املركــزة مــن الشــخص 

غــري املدخــن، ناهيــك عــن أن التدخــني هــو الســبب الرئيــس الــذي أدى 

باملريــض إىل إجــراء جراحــة القلــب املفتــوح. 



رقم الصفحة ٢٣

قابلوا موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التأهيل العلمي: 
 	 )MBCHB( حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الطــب وبكالوريــوس يف الجراحــة

مــع مرتبــة الــرف، مــن جامعــة مانشســرت، اململكــة املتحــدة، عــام ٢٠٠٢م. 

ــم النســائية، 	  ــوالدة وعل ــم ال ــة لعل ــة امللكي ــوم مــن الكلي حاصــل عــى شــهادة الدبل

ــام ٢٠٠٣م.  ــدة، ع ــة املتح ــدن، اململك لن

إختصــايص يف التدريــب يف مجــال طــب األرسة، أوكســفورد دينــريي، اململكــة املتحــدة، 	 

عــام ٢٠٠٦م. 

حاصــل عــى عضويــة الكليــة امللكيــة للمامرســني العاّمــني يف لنــدن مــع درجــة 	 

اإلمتيــاز، عــام ٢٠٠٦م. 

شهادة عليا يف التعليم الطبي، أوكسفورد برووكس، اململكة املتحدة، عام ٢٠٠٨م. 	 

شهادة عليا يف القيادة الطبية، جامعة إيكسرت، اململكة املتحدة، عام ٢٠٠٨م.	 

شهادة يف التعليم الرسيري، جامعة تورنتو، ٢٠١٣م. 	 

السرية الوظيفية: 
مساعد طبيب يف مستشفى ستوك ماندفيل، اململكة املتحدة، ٢٠٠٢-٢٠٠٣م.	 

متدرب مقيم، يف مستشفى وايكومب العام، اململكة املتحدة، ٢٠٠٣-٢٠٠٦م. 	 

اختصــايص طــب األرسة ورشيــك، مركــز ريفرســايد للجراحــة، اململكــة املتحــدة، ٢٠٠٦-	 

٢٠١٢م. 

عضو يف اللجنة التنفيذية املهنية، باكس، اململكة املتحدة، ٢٠١٠-٢٠١٢م. 	 

مدرب للطب العام، أوكسفورد دينريي، اململكة املتحدة، ٢٠٠٨-٢٠١٢م.  	 

إقتباس: 
ــب روح  ــا أح ــامل. أن ــف يف الع ــل الوظائ ــن أفض ــدة م ــت بواح ــوظ ألين حظي ــا محظ »أن

املجتمــع واألرسة التــي نعيشــها هنــا يف عيــادة راس تنــورة. فهــي متنحنــي الفرصــة للتعــرف 

ــي  ــة يف جــو مينحن ــة والعمري ــا الحياتي ــة مراحله ــاء بكاف ــا، واالعتن عــى األرس الســاكنة هن

ــري مــن الراحــة واملتعــة.« الكث

الدكتور عاّمر سّتار 
إختصايص يف طب األرسة، عيادة رأس تنورة 

رئيس وحدة عيادة الرعاية األولية يف رأس تنورة

الدكتورة رىب دايل
طبيبة أسنان عامة

عيادة األسنان بالظهران

التأهيل العلمي: 
دكتوراة يف جراحة األسنان، جامعة أونتاريو الغربية، لندن أونتاريو، كندا ١٩٩٩ 	 

السرية الوظيفية: 
١٩٩٨-٢٠١٥ عيادة أسنان خاصة ب ميسيسوجا، أونتاريو، كندا	 

إقتباس: 
»كطبيبــة أســنان، دامئــاً أُســأل »هــل حقــاً تســتمتعني بالعمــل عــى أســنان اآلخريــن؟« ودامئاً 

تكــون إجابتــي: »لــو كنتــم تعلمــون!« لقــد  قطــع طــب األســنان شــوطاً كبــرياً مــن مجــرد 

إصــالح األســنان لريكــز عــى الوقايــة والعــالج مــن األمــراض التــي تؤثــر عــى صحــة الفــم 

ــامة  ــى ابتس ــاظ ع ــا للحف ــاعد مرضان ــن نس ــة، نح ــاكل اللث ــوس ومش ــل التس ــا مث ملرضان

صحيــة  وجســم صحــي،  ويف النهايــة تحســني نوعيــة حياتهــم. 

إنــه لــرف كبــري وفرصــة عظيمــة أن أكــون جــزء مــن فريــق طــب األســنان مبركــز جونــز 

ــة أســنان، نعــم،  ــة. كطبيب ــري الرعاي ــر للمــرىض أفضــل  معاي ــي ألوف ــز أرامكــو الطب هوبكن

أســتمتع بالعمــل عــى األســنان، واألكــر مــن ذلــك، أســتمتع بالعمــل عــى اإلبتســامة ومنــح 

املــرىض مــا يبتســمون بشــأنه«



رقم الصفحة ٢٤

التواصل مع املستقبل 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يشارك يف معرض ومؤمتر الصحة العريب 2016

إن التجــول بــني أروقــة هــذا معــرض ومؤمتــر الصحــة العــريب )أرَب هيلــث(، أكــرب وأضخــم 

حــدث يُعنــى بالرعايــة الصحيــة يف الــرق األوســط، أشــبه بالدخــول إىل نســخة طبيــة مــن 

ــرض  ــع الع ــن موق ــر وكلٌّ م ــامس وفخ ــاركون بح ــه املش ــعى في ــة، س ــة للتقني ــة عاملي قري

الخــاص بــه إىل رشح آخــر نتاجــات رشكتــه مــن تقنيــات الرعايــة الطبيــة إىل كل املهتمــني 

برعايــة املــرىض ورفــع مســتواها. أكــر مــن ٤٠٠٠ رشكــة معروفــة يف العــامل، عرضــت فيــه 

تجاربهــا وخرباتهــا وأحــدث نتاجاتهــا يف تقنيــة الرعايــة الصحيــة.

ميثــل معــرض ومؤمتــر الصحــة العــريب فرصــة مثاليــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

ألن يشــرتك ويبنــي عالقــات مهنيــة ناجحــة ويكــون معروفــاً ضمــن منطقــة الرق األوســط. 

ــز ميديســن  ــز هوبكن ــع جون ــاون م ــز حــارضاً يف املعــرض بالتع ــام، كان املرك ويف هــذا الع

الدوليــة. فباإلضافــة إىل فعاليــات إبــراز املواهــب واإلنجــازات، أدرج إســمي املديــر التنفيذي 

ــز  ــة جريجــوري كومــارو ملرك ــي املــوارد البري ــري إداري املؤقــت د. جــون يوالتاوســي وكب

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ضمــن قامئــة املتحدثــني يف جــدول املؤمتــر. 

»إن معــرض ومؤمتــر الصحــة العــريب )آرَب هيلــث( هــو منصــة مهمــة للتواصــل مــع 

ــاع األرض«. ــف بق ــن مختل ــة م ــة الصحي ــال الرعاي ــني يف مج ــني الكفوئ ــن العامل ــري م الكث

قــال كومــارو. »مــع فــرص مهنيــة واعــدة يف مركــز جونــز  هوبكنــز أرامكــو الطبــي،  ســيجد 

املوظفــون الرضــا الوظيفــي وفرصــاً متاحــة للتطويــر املهنــي يف بيئــة تركــز عــى املريــض«

 

ــز صحــة  ــارشة، وهــي تعزي ــي رســالة واضحــة ومب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون إن ملرك

ــة  ــاواة والتنمي ــادئ املس ــى مب ــة ع ــة مبني ــم يف بيئ ــم به ــن يهت ــخاص الذي ــالمة األش وس

والتعلـّـم. ومــن أجــل املحافظــة عــى هــذه الرســالة، يســعى املركــز دامئــاً للبحــث عــاّم هــو 

ــه.  ــوءة هــي أفضــل وأغــى مقتنيات ــة الكف ــوة العامل أفضــل يف الســوق، والق



رقم الصفحة ٢٥

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحقق حضور ناجح يف 

معرض املهنة بجامعة امللك سعود
يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبوظفيه الجدد

يف ٨ فربايــر ٢٠١٦، شــارك مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مبعــرض املهنــة بجامعــة 

ــز،  ــامم للمرك ــض لإلنض ــات متري ــن أخصائي ــه ع ــالل بحث ــاء. خ ــعود يف األحس ــك س املل

انطلــق فريــق التوظيــف مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ملشــاركة املهمــة والنيــة 

ــز. اإلســرتاتيجية الخاصــة باملركــز للتطــور إىل نظــام صحــي متمي

انعقــدت مقابــالت وظيفيــة ناجحــة مــع ٥٢ خريجــة ومرشــحة محتملــة لشــغل وظائــف 

يف قطــاع التمريــض يف مختلــف األقســام مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

»كان املعرض حدثاً ناجحاً« رصحت مسؤولة التوظيف مبركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي أسامء الرساقبي، » سعدنا مبقابلة مجموعة متميزة من 

املواهب السعودية الشابة والتي مبقدرتها إضافة قيمة حقيقة ملؤسستنا 

الصحية، بينام نقوم برعاية منوهم املهني وتطورهم الوظيفي«

يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ب ٤٢ موظفاً وموظفة انضموا للعمل يف شهر 

يناير ٢٠١٦.

املسمى الوظيفي االسم 

منسق مستودعيوجينيو لوكاس تاراكتاك 

أخصائية متريضسوزان كيندي 

فني طوارئ طبيةأحمد فرحان العتيبي

تقنية معلوماتعالء حسن الكساره

كبري محلل موارد بريةأسامء عبدالعزيز العامر

مساعد مهندسبندر خالد هوساوي 

إستقبال طبيبشاير سعد الغامدي

مساعده إدارة طبيةإبتسام فهد القحطاين

مساعد مكتبفراس عيل الشهري

ممثل عالقات عامةفارس سعود الدليم

أخصائية متريضفوسينا عيل

مساعدة مكتبغادة سامل الحبي

كبري تدخيل الفواتريهاجر خالد الجندان

تخديرحسن محمد السبيعي

إستقبال طبيجليلة الخمريي

سكرتارية طبيةماري كريستني مسكو

مساعدة مكتبمريم عيىس املبر

ممثل عالقات عامةمحمد صالح العمري

مساعدة مكتبمنرية أحمد الدعيج

إستقبال طبينرسين كفاح غزالة 

كبري تدخيل الفواترينوف محمد الخالدي

أخصائية متريضسيجي ماليكيل جاكوب

أخصائية متريضعبري كاظم الحاريث

محلل مشارك تنسيق تطبيقات السجالت الطبية أفنان سامل املخيزيم

أخصائية متريضآين توماس

سكرتارية طبيةإلهام محمد بخيت

أخصائية متريضإليزابيث ويلسون سبريز وودكوك

مساعدة ادارة طبيةإميان أحمد النارص

أخصائية متريضغادة سامر باموىس

مساعد عالقات عامةعصام محمد يحى الرساقبي

أخصائية متريضجنة عيل الكهزل

إستقبال طبيجوهرة عيل الفيفي

أخصائية متريضماري ترييز ميزهر

مساعدة إداريةمنى مناجي العتيبي

مساعدة إدارة طبيةنادية يوسف املحمدي

أخصائية طب عائلةمنرة تشاودري

أخصائية عالقات اجتامعيةسايل جوزيف

أخصائية متريضسارة حسني السنيدي

أخصائية متريضسهام فوزي الصومايل

أخصائية متريضتيليستار لوساال راموس

مساعدة إدارة طبيةوالء سامي البيش

أخصائية متريضزينيدا دودار

تقنية معلوماتماثيو كيفني بوليك
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ورق العنب

يُّعد هذا الطبق من أكر أطباق املقبالت شعبية يف لبنان وسوريا وفلسطني ومرص، وهو غني باأللياف والفيتامينات واملعادن ويتم تحضريه من أوراق العنب املحشية باألرز.

املكونات: 
مكونات الحشوة: 	 

كوب ونصف من الطامطم املفرومة بشكل ناعم، 	 

كوبان من األرز غري املطبوخ، 	 

٢ ملعقة طعام من عصري الليمون،  	 

٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون، 	 

١ ملعقة طعام من البقدونس املفروم بشكل ناعم، 	 

١ ملعقة طعام من الكزبرة املفرومة، 	 

فلفل أسود حسب الذوق، 	 

١ ملعقة طعام من النعناع الناشف. 	 

نصف قنينة مليئة بأوراق العنب	 

طريقة التحضري: 

أخرج أوراق العنب من القنينة )أو ميكنك استعامل أوراق العنب الطازجة(، ثم 	 

أنقعها ملدة ٣ ساعات يف املاء البارد. 

اغسل األرز باملاء وأنقعه لساعة واحدة. 	 

 امزج الطامطم واألرز والبقدونس والكزبرة والفلفل األسود وعصري الليمون معاً. 	 

قم بحي وريقات العنب بهذا املزيج. 	 

يف مقالة خاصة بإعداد الصلصة، قم برتتيب أوراق العنب املحشية عى شكل طبقات 	 

عى طبقة من مكعبات الطامطم ثم صب كمية من عصري الليمون وزيت الزيتون 

فوقها. 

أضف املاء فوق املزيج وضع الغطاء فوق القدر، واتركه ينضج عى نار هادئة ملدة 	 

ساعة ونصف. 

الرسالة الصحية: 

يعتــرب هــذا الطبــق مناســباً لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف القلــب واألطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات وكبــار الســن، ولألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض 

الســكري أيضــاً، خاصــة وأن الوجبــة الواحــدة منــه تحتــوي عــى ٦ مــن وريقــات العنــب املحشــية والتــي تعــادل وجبــة واحــدة مــن الكاربوهيــدرات. وال نــوىص بهــذا الطبــق 

لألطفــال تحــت الســنة األوىل أو لألشــخاص الذيــن  لديهــم صعوبــات يف املضــغ والبلــع. مــن األســلم تقدميــه فــوراً وعــدم تركــه يف حــرارة الغرفــة ألكــر مــن ســاعتني.

املحتوى من السعرات الحرارية والدهون: 

عدد السعرات الحرارية يف كل حصة: ١٧٠ سعرة حرارية	 

 كمية الدهون يف كل حصة: ٥ غرامات.	 

 الكمية: ٦ حصص )كل حصة مكونة من ٥ قطع( 

 التقديم: ميكنك تقديم الطبق مع صحن من السلطة والزبادي القليل الدسم أو 
اللبنة من أجل موازنة كافة العنارص الغذائية.

وصفة صحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthseminars/upcoming

يقــدم موقــع جونــز هوبكنــز ميديســن االلكــرتوين فرصــة حضــور محــارضات ونــدوات طبيــة عــرب الشــبكة اإللكرتونيــة  خــالل الســنة حيــث يقــدم لكــم الخــرباء 

أحــدث املعلومــات مبختلــف املواضيــع الصحيــة. جميــع النــدوات تفاعليــة ويليهــا جلســة أســئلة واجوبــة مــع الخــرباء.

النــدوات عــرب الشــبكة اإللكرتونيــة: كل نــدوة مكونــة مــن ٣٠ دقيقــة محــارضة متبوعــة ب ٣٠ دقيقــة مــن األســئلة واألجوبــة التفاعليــة مــع الطبيــب املحــارض.  

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

 الساعة 7 مساًء بالتوقيت الرشقي بأمريكا هي الساعة 11 مساًء بتوقيت غرينتش والساعة 2 صباحاً من اليوم التايل بتوقيت اململكة العربية السعودية

الخميس

25 فرباير 2015

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

الثالثاء

8 مارس 2015

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

الثالثاء

15 مارس 2015

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

آخــر التطــورات لعمليــة اســتبدال الصــامم عــن 

طريــق القســطرة

أخصــايئ  و  كونتــي  جــون  د.  القلــب  جــراح 

ريســار جــون  د.  القلــب 

املخاطر الصحية املتعلقة بخسارة السمع

بحث من قبل خبري السمع د. فرانك لني

ما تحتاج ملعرفته عن أورام املخ الكاذبة

أخصائية األعصاب د. آيب موجيكار

الندوات املقدمة هي باللغة اإلنجليزية فقط
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كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

ــى  ــل ع ــل بالعم ــم التفض ــو منك ــم، نرج ــل معك ــهولة التواص لس

تحديــث بيانــات اتصالكــم، وذلــك لضــامن اســتالم خدماتنــا بيــرس 

ــهولة.  وس

ــن  ــوال م ــم الج ــم هاتفك ــث رق ــى تحدي ــل ع ــم العم ــل منك نأم

ــادة. ــم للعي ــاء زيارتك ــتقبال أثن ــف االس ــب موظ ــالل مكت خ

يــرس مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن 

ــعوديني. 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

 35.000 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟
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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- ٣٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٩٦٦+ 

 	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 باللغتني 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- ٣٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٩٦٦+ 

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- ٣٠٥ -٨٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــى الهاتــف رقــم ٨٤٠٠-٨٧٧، 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 عــى الهاتــف رقــم ٦٦٣٨  / 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 ٣٠ 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  ٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٩٦٦+  ــف رق ــى الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ ٤٤٤٤- ٣٠٥ -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 لالســتعامل 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
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حافظ عىل صحتك مع لحظات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
يتعاون مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع محطات راديو أرامكو السعودية ستوديو ١ و ستوديو ٢ إف.إم. لبث بعض 

النصائح الصحية لرتافقك أنت وعائلتك يف طريقكم للصحة والعافية.

ترددات بث ستوديو 1 إف. إم.

٩١.٤ الظهران	 

٨٨.٨ العضيلية	 

١٠٣.٨ السفانية/ حرض، خريص، شيبة	 

ترددات بث ستوديو 2 إف. إم.

١٠١.٤ الظهران	 

٩١.٩ العضيلية	 

١٠٧.٩ السفانية/ حرض، خريص، شيبة	 

بإمكانكم تشغيل بث الراديو من أي كومبيوتر مرتبط بشبكة أرامكو السعودية لإلنرتانت عى املوقع:

http://home.aramco.com.sa/Pages/homepage.aspx 

تابع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي
كن عىل تواصل

Like us on Facebook

Follow us on Google+
 

Subscribe to our YouTube Channel

هل يهمك معرفة آخر أخبار وأحداث مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي؟

تابعنا عى قنوات وسائل التواصل اإلجتامعي


