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مرحباً بكم يف صفحة أخبار مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي JHAH، حيث ميكنكم الحصول 
عىل أحدث أخبار الصحة والعافية والحمالت 

الصحية الحالية واملقبلة.

لألسئلة، لالقرتاحات أو للمشاركة، الرجاء إرسال 
رسالة إلكرتونية للمحررة عىل:

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

أخبار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - خدمة 
التوصيل املنزيل:

 

 سجل عنوان الربيد اإللكرتوين الشخيص 
لجميع أفراد عائلتك وسيتمكنون أيضاً من تلقي 

آخر أخبار الصحة والعافية من مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي.

لالشرتاك و الحصول عىل آخر األخبار واملستجدات 
ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الرجاء إرسال 

رسالة الكرتونية إىل:

Health.Information@JHAH.com

 

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

داخل هذا العدد
10 KSA

8٢٦4 سيدة سعودية يشاركن يف كرس الرقم القيايس ملوسوعة جينيس لألرقام القياسية
١

٢سنة جديدة... حياة جديدة: اآلن... هو الوقت األفضل لإلقالع عن التدخني

4اإلقالع عن التدخني: متارين التنفس العميق

٥أهم النصائح للمحافظة عىل صحة القلب

٦أسئلة وأجوبة مع خبري جونز هوبكنز ميديسن: د. جاو ليام

١8 كلية، ٠ ورم: أول جراحة يف اململكة أجريت مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

١٠األخالقيات الطبية: عندما تلتقي الصحة باألخالق

١٢كن متربعاً بالدم

١٣امليش من أجل مرىض الرسطان

١4إعادة تشغيل مركز األحساء الصحي )AHHC(: ِمن الناس وإىل الناس

١٦كوادر طبية: تاتيانا مزرعاين

١7مركز جونز هوبكنز الطبي يرحب مبوظفيه الجدد

١8نرش ثقافة املحافظة عىل سالمة املريض والسيطرة عىل األمراض يف أرجاء اململكة

١9قرون مضت والصداقة باقية! 

٢٠هشاشة العظام: هل أنت معرض لإلصابة بها؟

٢٢وصفة صحية: طبق الدجاج مع الخضار

تابع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عىل لينكدإن،

محارضات جونز هوبكنز ميديسن الطبية
٢٣

٢4لصوتك قدرة عىل التغيري

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

حافظ عىل صحتك مع لحظات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
٢٥

٢٦أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



ــام ٢٠١٥م،  ــن الع ــمرب م ــهر ديس ــن ش ــم )10KSA( يف ١٢ م ــت اس ــبة حمل ــت مناس أقيم

حرضهــا  8٢٦4 ســيدة يف جامعــة األمــرية نــورة يف الريــاض. كانــت تلــك املناســبة مبــادرة 

رائعــة مــن أجــل رفــع الوعــي بالصحــة وبرسطــان الثــدي. 

ــو  ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــاء ووالدة مبرك ــة نس ــاري، طبيب ــى بخ ــوة د. نه ــت دع ــد مت وق

الطبــي، لحضــور املناســبة كســفرية للحــدث وذلــك ملشــاركتها يف رعايــة مريضــات رسطــان 

ــي،  ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن ــز جون ــة يف مرك ــة الصحي ــوين مــن مقدمــي الرعاي ــدي. »ك الث

فإننــي أشــعر مبســؤولية كبــرية تجــاه حضــوري ملثــل هــذه املناســبات املهمــة.« قالــت د. 

بخــاري »شــعرت بالفخــر واالعتــزاز عندمــا اســتمعت أنــا والحــارضات املســؤول الــذي نــاب 

عــن موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية وهــو يعلــن النتيجــة، وذكــر مشــاركة 8٢٦4 ســيدة 

ســعودية يف كــرس الرقــم القيــايس. لــن أنــى ذلــك الحــدث مــدى العمــر«.

كان الغــرض الرئيــي مــن هــذه املناســبة املخصصــة حرصيــاً للنســاء هــو صنــع أكــرب رشيــط 

وردي وكــرس الرقــم القيــايس ملوســوعة جينيــس مــن أجــل رفــع الوعــي بــني النســاء حــول 

رسطــان الثــدي.

عــىل الرغــم مــن أن رسطــان الثــدي أصبــح مــن أول األســباب التــي تــؤدي إىل الوفــاة لــدى 

النســاء يف داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، إال أننــا مــا نــزال نواجــه الكثــري مــن املخــاوف 

االجتامعيــة مــن الفحوصــات املتعلقــة برسطــان الثــدي وإدارتــه. إن الفعاليــات مثــل هــذه 

الحــدث  مــن شــأنها أن تقلــل اإلحســاس بالوحــدة لــدى بعــض النســاء وتحثهــم عــىل إجــراء 

الفحــص الــالزم بانتظــام والعنايــة بصحتهــن.

قــادت املناســبة األمــرية رميــا بنــت بنــدر آل ســعود، وهــي مــن األعضــاء املؤسســني لجمعيــة 

زهــرة لرسطــان الثــدي، والتــي كانــت طــوال فــرتة املناســبة تديــر وتنظــم الحملــة بأعــىل 

مســتوى مــن التنظيــم والفاعليــة. 

ــوت  ــات بي ــات وربّ ــن طبيب ــاة، فمنه ــن الحي ــن شــتى ميادي ــد جمــع الحــدث نســاء م وق

وطالبــات وأمــريات مــن العائلــة املالكــة، واســتمتعن جميعهــن بالفعاليــات املتنوعــة التــي 

قُدمــت خــالل اليــوم والتــي تراوحــت مــا بــني صفــوف اللياقــة البدنيــة إىل املحــارضات التــي 

ــات الصحيــة وتشــجيع املشــاركة يف املنظــامت الخرييــة.  ناقشــت قواعــد الحميّ

رقم الصفحة ١
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رقم الصفحة ٢

أقلع عن 
التدخني

للمزيد من املعلومات حول كيفية اإلقالع عن التدخني، زر املواقع التالية:
 

 	JHAH(: http://JHAH> Quit Smoking> Smoking Cessation Program( مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
 	Smokefree.gov :موقع 
 	www.mayoclinic.orh> Healthy Lifestyle> quit smoking> basics> quit smoking action plan :عيادة مايو

وقم بتحميل هذه التطبيقات عىل هاتفك اآليفون أو األندرويد

 	Smoke Free تطبيق 
 	KWIT 
 	LIVESTRONG My Quit Coach 
 	Quit Now 

سنة جديدة... حياة جديدة
اآلن... هو الوقت األفضل لإلقالع عن التدخني

إن تدخــني ســيجارة واحــدة فقــط يزيــد مــن رسعــة نبضــات القلــب ويســبب لــك ضغــط الــدم املرتفــع، ويقلــل تدفــق الــدم وامتصــاص األوكســجني يف الرئتــني، 

ويخفــض درجــة الحــرارة الطبيعيــة لجلــد أصابــع كفيــك وقدميــك. وهــذه فقــط بعــض اآلثــار الســلبية التــي يرتكهــا التدخــني عــىل جســمك.

ولــو أخذنــا باالعتبــار أن هنالــك مــا يقــارب ٦ ماليــني مدخــن يف اململكــة العربيــة الســعودية، فقــد أعلنــت جمعيــة مكافحــة التدخــني الســعودية )Naqaa( أن 

التدخــني يتســبب يف وفــاة 7٢ شــخصاً يوميــاً، أي ٢٣ ألــف شــخص ســنوياً يف اململكــة. 

ووفقــاً لبيانــات منظمــة الصحــة العامليــة )WHO(، يعتــرب التدخــني املســبب الرئيــس لحــاالت الوفــاة املمكــن تالفيهــا يف العــامل، ووجــدت دراســاتها أن التدخــني 

يُنقــص مــن فــرتة الحيــاة املتوقعــة لإلنســان مبعــدل 7 ســنوات. 

ويف هــذا املوضــوع املهــم، تشــاركنا وفــاء العازمــي، اختصاصيــة العــالج املعتمــد عــىل التبــغ ورئيســة فريــق برنامــج اإلقــالع عــن التدخــني يف وحــدة الطواعيــة 

البيئيــة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، مبعلوماتهــا حــول تأثــريات التدخــني وكيــف تنجــح يف اإلقــالع عنــه وتبتعــد عنــه نهائيــاً. 



رقم الصفحة ٣

ما اآلثار القصرية والطويلة األمد للتدخني؟ 

تشــمل اآلثــار القصــرية األمــد للتدخــني: تبقــع عــىل األســنان واألظافــر، ويزيــد مــن فــرص 

اإلصابــة بأمــراض اللثــة، ويقلــل حاســتي الشــم والتــذوق، ناهيــك عــن رائحــة الفــم املزعجــة 

والتصــاق الدخــان باملالبــس والشــعر والكفــني.

أمــا اآلثــار الطويلــة األمــد للتدخــني فتشــمل: زيــادة فــرص اإلصابــة برسطانــات الرئــة والفــم 

ــة  ــأرضار للرئ ــاً ب ــبب أيض ــد يتس ــاس. وق ــة والبنكري ــة واملثان ــريء والكلي ــرة وامل والحنج

ــدم.  وأمــراض القلــب وارتفــاع ضغــط ال

وماذا يحصل إن أقلع الشخص عن التدخني؟ 

ــات  ــدل نبض ــدم ومع ــط ال ــض ضغ ــني، ينخف ــف التدخ ــن وق ــط م ــة فق ــالل ٢٠ دقيق خ

القلــب إىل املســتويات التــي كانــت بهــا قبــل التدخــني. وبعــد مثــاين ســاعات مــن وقفــه، 

يعــود محتــوى الــدم مــن أول أوكســيد الكربــون واألوكســجني إىل مســتواه الطبيعــي. وخــالل 

ــن  ــنوات م ــد ٣ إىل ٥ س ــة. وبع ــعة الرئ ــزداد س ــاً، ت ــني متام ــف التدخ ــن وق ــاعة م 7٢ س

وقــف التدخــني متامــاً، ينخفــض توقــع إصابتــك باألزمــات القلبيــة إىل مســتوى الشــخص غــري 

املدخــن، وبعــد عقــد مــن الزمــان، تكــون فرصــة وفاتــك برسطــان الرئــة مســاوية لفرصــة 

الشــخص غــري املدخــن! 

ما الخطوات التي عيّل اتباعها لإلقالع عن التدخني؟ 

ــاً. . ١ ــخ واقعي ــن التدخــني، عــىل أن يكــون هــذا التاري ــالع ع ضــع تاريخــاً محــددا لإلق

ــد املــدة عــن ٣ أشــهر.  ــوم، عــىل أال تزي ــك: شــهر واحــد مــن الي ــال عــىل ذل وكمث

حدد املحفزات التي تدفع للتدخني: أدرجها يف قامئة. . ٢

ــذه . ٣ ــن ه ــاً م ــت أي ــأفعل إن واجه ــاذا س ــك: م ــأل نفس ــوارئ. أس ــاً للط ــع خطط ض

ــة: ــور التالي ــر األم ــبة، تذك ــارات املناس ــع الخي ــن وض ــزت ع ــزات؟ إن عج املحف

إن الرغبــة يف التدخــني قــد تــدوم ٢٠ دقيقــة. ومــن أجــل تأخريهــا، قــم مبــا يــي: 	 

أرشب املــاء، قــم بعمــل يشء مــا، تكلــم مــع أحــد أصدقائــك، أو مــارس متاريــن 

التنفــس العميــق.

 تجنــب املحفــزات التــي تدفعــك إىل التدخــني، وغــرّي مــن روتــني حياتــك حتــى 	 

ال تفكــر مبعــاودة التدخــني.  

 تذكــر دامئــاً أســباب اقالعــك عــن التدخــني، واســرتخي، وكافــئ نفســك عــن كل 	 

يــوم مل تقــرب فيــه مــن الســجائر. 

ــن 	  ــك مشــغولتني، ومــارس التامري ــات خفيفــة إلبقــاء فمــك ويدي ــاول وجب  تن

ــة بشــكل منتظــم.    الرياضي

ــرس . 4 ــك تك ــك بذل ــني، فإن ــن التدخ ــع ع ــا تقل ــدة: عندم ــة جدي ــادات صحي ــع ع اتب

واحــدة مــن عاداتــك القدميــة وأفضــل وســيلة للتخلــص مــن أي عــادة قدميــة، هــي 

ــة.   ــدة وصحي ــرى جدي ــادات أخ ــاد ع إيج

ــه . ٥ ــذي حددت ــخ ال ــا إىل أن تصــل إىل التاري ــي تتناوله ــغ الت ــة التب ــاً كمي ــل تدريجي قلّ

ــه.  لإلقــالع متامــاً عن

تخلــص مــن كل مــواد التبــغ ومكمالتهــا يف تاريــخ اإلقــالع عــن التدخــني وأبــدأ حياتــك . ٦

بعــده كشــخص غــري مدخــن. 

إن أصبــت بأعــراض الرتاجــع أو االنتــكاس، اســترش اختصــايص الرعايــة الطبيــة حــول . 7

ــر يف  ــل تتوف ــذه البدائ ــني« )NRT(، وه ــل النيكوت ــطة بدائ ــالج بواس ــج »الع برنام

عــدة أشــكال كالرقــع الالصقــة أو العلكــة أو حبــوب دوائيــة. وهــذه البدائــل تعطيــك 

جرعــات منخفضــة غــري إدمانيــة مــن النيكوتــني للتخفيــف مــن أعــراض الرتاجــع. 

تجنب الحاالت التي قد تغريك للعودة إىل التدخني.. 8

عندمــا تعــاودك حالــة الرغبــة الشــديدة يف التدخــني، عاهــد نفســك أال تّدخــن قبــل . 9

أن تنفــذ ثالثــة أشــياء عــىل األقــل مــن األشــياء التــي وضعتهــا يف خطتــك )ارشب املــاء، 

قــم بعمــل مختلــف، امضــغ قطعــة مــن العلــك، وغــري ذلــك(. وتذكــر دامئــاَ، أن تلــك 

الرغبــة تســتمر ٢٠ دقيقــة فقــط.      
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إن متاريــن التنفــس العميــق مفيــدة جــداً ملقاومــة الرغبــة يف التدخــني وهــي 

دومــاً وســيلة رائعــة لتمريــن الرئتني. 

ــالت  ــتخدام عض ــي باس ــن ه ــذه التامري ــة ه ــة ملامرس ــة الصحيح والطريق

ــف  ــواء بواســطة األن ــك هــي استنشــاق اله ــن وراء ذل ــرة م البطــن. والفك

وملــئ املعــدة بالهــواء ألقــى درجــة ممكنــة، ومــن ثــم إخــراج الهــواء عــن 

طريــق الفــم، وبهــذا، فإنــك تســمح بتعبئــة وتفريــغ رئتيــك بشــكل كامــل. 

ضــع يــدك عــىل بطنــك واستنشــق الهــواء ببــطء، ستشــعر بتمــدد معدتــك 

ــاً، وستشــعر  لتصبــح أشــبه بالبالــون، ثــم أخــرج الهــواء مــن فمــك تدريجي

أيضــاً أن معدتــك قــد عــادت لوضعهــا الطبيعــي. 

ــز عــىل  ــس يف مــكان هــادئ وترك ــة التنفــس، يفضــل أن تجل وخــالل عملي

الســحاب أو ميكنــك التفكــري بــيشء مريــح أو االســتامع إىل صــوت هــادئ. 

كــّرر التمريــن عــدة مــرات وستشــعر عندهــا بــأن الحاجــة امللحــة للتدخــني قد 

اختفــت. وفائــدة هــذه التامريــن أنهــا ســتخفض ضغــط دمــك قليــالً، وستشــعر 

بعدهــا بالراحــة واالســرتخاء، وتســتطيع الرتكيــز بشــكل أفضــل عــىل عملك. 

إن اإلقــالع عــن التدخــني هــو عمليــة بحــد ذاتهــا. عليــك التحــي بالصــرب وأال 

ــن  ــد تركــت التدخــني يف وقــت قصــري. وم ــا، وســتجد نفســك ق تســتعجل به

فوائــد هــذه العمليــة أن صحتــك ســتكون أفضــل وســتوفر الكثــري مــن املــال 

الــذي كنــت تنفقــه يف رشاء التبــغ، كــام أنــك ســتحافظ عــىل صحــة املحيطــني 

بــك الذيــن يستنشــقون الســموم املميتــة للتدخــني. وبالنتيجــة، يف هــذه 

ــد. ــكل تأكي ــح ب ــت الراب ــة، تكــون أن العملي

اإلقالع عن التدخني
متارين التنفس العميق
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لياقتك البدنية

يشــري مصطلــح أمــراض األوعيــة الدمويــة إىل مجموعــة مــن األمــراض والحاالت 

املرضيــة التــي تؤثــر عــىل بُنية القلــب ووظائفــه )كالســكتات القلبيــة واألزمات 

القلبيــة أو فشــل القلــب( أو أمــراض األوعيــة الدمويــة )كارتفــاع ضغــط الــدم 

ــة(. وقــد يصــاب الفــرد بنــوع  ــان التاجــي أو الســكتة القلبي أو أمــراض الرشي

واحــد أو أكــر مــن هــذه األمــراض. 

يف عــام ٢٠٠٣م، وجــدت منظمــة الصحــة العامليــة أن أكــر مــن ١٦.7 مليــون 

حالــة مصابــة بأمــراض األوعيــة الدمويــة، وأن هــذا الرقــم يشــكل مــا يقــارب 

٢9.٢ باملئــة مــن إجــاميل حــاالت الوفــاة يف العــامل.  

ومــن أجــل تقليــل نســب اإلصابــة بأمــراض القلــب، ال بــد مــن اتبــاع العــادات 

الصحيــة األساســية التاليــة: 

ــة 	  ــون املهدرج ــىل الده ــة ع ــة الحاوي ــاول األطعم ــىل تن ــك ع ــّود نفس ع

ــن  ــدالً م ــددة( ب ــبعة املتع ــري املش ــري املشــبعة )وخاصــة الدهــون غ وغ

ــة.   ــبعة أو املتحول ــون املش الده

اســتهلك األحــامض األمينيــة ذات األوميجــا ٣ واملتوفــرة يف الســمك، 	 

ــرب.  ــكل أك بش

تنــاول الحميــات الغنيــة باملــواد الحاويــة عــىل األليــاف كالفواكــه 	 

ــن  ــة م ــة عــىل نســبة قليل ــواد الحاوي ــل، امل ــق الكام واملكــرسات والدقي

الحبــوب النقيــة. 

تجنب األطعمة ذات املحتوى امللحي أو السكري املرتفع. 	 

مارس متاريناً رياضية معتدلة ملدة ٣٠ دقيقة عىل األقل يومياً. 	 

تجنب التدخني. 	 

حافظ عىل وزنك الصحي.	 

أهم النصائح للمحافظة عىل صحة القلب
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 د. جاو ليام، ماجستري يف الطب
 مديــر تصويــر األوعيــة الدمويــة القلبيــة يف معهــد

 جونــز هوبكنــز للقلــب واألوعيــة الدمويــة

د. جاو ليام هو بروفسور يف الطب، األشعة وعلم األوبئة بكلية الطب 

يف جامعة جونز هوبكنز. وقد قادت أعامله الرائدة  يف مجال تصوير 

القلب عن طريق الرنني املغناطيي، األشعة املقطعية واملوجات 

الصوتية املتقدمة الخاصة بالقلب الكتشاف تقنيات للتنبؤ بأمراض 

القلب واألوعية الدموية وحساب مداها، باإلضافة إىل قياس فعالية 

العالجات الحديثة ألمراض القلب.

ميتلك د. ليام العديد من براءات اخرتاع ألجهزة وطرق لتصوير القلب 

وعالجات تعتمد عىل التصوير للقلب.

ــاليف  ــدم لت ــط ال ــباب لضغ ــاه الش ــاول رضورة انتب ــال تن ــراً مق ــرت مؤخ ن

اإلصابــة بضغــط الطبيعي-املرتفــع. ملــاذا قــررت أن تجــري البحــوث يف هــذا 

ــني الشــباب؟  ــرف البالغ ــف تّع ــذات وكي املوضــوع بال

أصبحــت األمــراض التــي تصيــب األوعيــة الدمويــة واحــدة مــن األمــور الشــائعة التــي بــدأت 

تــزداد مــع الوقــت، لهــذا قــررت البحــث يف موضــوع ارتفــاع ضغــط الــدم ودراســة كافــة 

العوامــل املســببة لــه وتأثرياتهــا عــىل القلــب لــدى صغــار الســن. وهدفنــا مــن وراء ذلــك 

أن نحــدد ونّوثــق مســتويات عوامــل الخطــر لإلصابــة بأمــراض الرشايــني التاجيــة واملســببات 

ــا يف  ــك، أجرين ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــباب. وم ــدى الش ــذه ل ــر ه ــل الخط ــة لعوام الضمني

ــني  ــة بأمــراض الرشاي ــوان »تنامــي تعــرّض الشــباب لخطــر اإلصاب عــام ١98٥م دراســة بعن

التاجيــة« )CARDIA(، واشــرتك يف هــذه الدراســة ٥١١٥ شــاباً تراوحــت أعامرهــم بــني ١8 

و٣٠ عامــاً وتابعنــا أوضاعهــم الصحيــة عــىل مــدى ٢٥ عامــاً، خضعــوا خاللهــا إىل العديــد مــن 

االختبــارات والفحوصــات الطبيــة. 

يف فئــة الشــباب يف العرينــات مــن أعامرهــم، وجــدت دراســتك أنــه لــو كان 

ضغــط الــدم »الطبيعــي« يف أعــىل نطــاق لــه، فمــن شــأنه أن يّدمــر عضــالت 

القلــب. إذاً مــا التعريــف املناســب لضغــط الــدم »الطبيعــي« بالنســبة 

للشــباب؟

أعتقــد أن ضغــط الــدم الطبيعــي لــدى الشــباب يجــب أن يكــون ١٢٠\8٠، عــىل أال يزيــد 

عــن ذلــك. وقــد ســاندت دراســة بعنــوان »اختبــار التداخــل الطبــي يف ضغــط الــدم 

االنقبــايض« )SPRINT( هــذه الحقيقــة، علــامً بــأن هــذه الدراســة نُــرشت مؤخــراً يف 

مجلــة »نيــو إنجالنــد الطبيــة«. أجــرت هــذه الدراســة مقارنــة عشــوائية بــني أشــخاص كان 

ضغــط دمهــم ١٢٠\8٠ وأشــخاص آخريــن ســجلوا ارتفاعــاً بســيطاً يف ضغــط الــدم، ووجــدت 

الدراســة أخــرياً بــأن الفئــة األوىل كانــت نتائجهــا أفضــل بكثــري مــن الفئــة الثانيــة. وهــذه 

النتيجــة بالتــايل تتوافــق مــع مــا توصلنــا إليــه يف دراســة )CARDIA( ونرشنــاه يف الصيــف 

ــة توصــل إىل نفــس  ــأي صل ــا ب ــت لن ــاً آخــر ال ميّ املــايض. مــن املدهــش أن نجــد أن فريق

ــة دراســتنا.    ــد ملصداقي النتائــج وهــذا تأكي

ــدم  ــط ال ــن ضغ ــون م ــن يعان ــداد األشــخاص الذي ــاع يف أع هــل يوجــد ارتف

ــك؟  ــك برأي ــباب ذل ــا أس ــم، م ــواب بنع ــع؟ إن كان الج املرتف

الجــواب، نعــم. إن أعدادهــم تــزداد برسعــة يف العــامل، ويف االقتصــادات الناميــة عــىل وجــه 

ــة  ــىل األطعم ــول ع ــهولة الحص ــوزن وس ــادة يف ال ــن: الزي ــكلة حّدي ــذه املش ــد. له التحدي

املعالجــة. مــع تســارع دخــول مــا يســّمى بـــ »التقــدم« إىل هــذه االقتصــادات، بــدأ النــاس 

ــر، أن  ــر بالذك ــوزن. جدي ــادة يف ال ــت الزي ــة حصل ــة وبالنتيج ــة املعالج ــون األطعم يتناول

نســبة الصوديــوم املوجــودة يف األطعمــة املعالجــة أكــر بكثــري مــن الصوديــوم املوجــود يف 

املأكــوالت التقليديــة، ألن الصوديــوم يطيــل مــدة حفــظ األطعمــة. مــن الــرضوري أن نفهــم 

هذيــن العاملــني املهمــني لــي نعــرف أســباب ارتفــاع ضغــط الــدم، وخاصــة لــدى الشــباب. 

أسئلة وأجوبة مع خبري جونز هوبكنز ميديسن: د. جاو ليام
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ــن  ــدءاً م ــدم ب ــط ال ــم يف ضغ ــف نتحك ــأن؟ وكي ــذا الش ــك يف ه ــا توصيات م

ــباب؟  ــة الش مرحل

أويص الشــباب باتبــاع ثالثــة أمــور: حافظــوا عــىل الــوزن الصحــي، تجنبــوا التدخــني، 

وتحكمــوا يف كميــة امللــح التــي تتناولونهــا. عندمــا يــزداد وزنــك، يبــذل القلــب جهــداً أكــرب. 

مــن املؤســف أن نجــد اليــوم زيــادة واضحــة يف عــدد النســاء املدخنــات ألنهــن قــد يلجــن 

ــر عــىل  ــد أك ــة أخــرى للتأكي ــوا، ال أجــد طريق ــن. ال تدخن إىل التدخــني للتحكــم يف أوزانه

هــذا الجانــب املهــم. مثــة عالقــة مبــارشة مــا بــني التدخــني وأمــراض األوعيــة القلبيــة، وبــني 

اســتهالكنا للصوديــوم وأمــراض القلــب املختلفــة. إن األمــر أشــبه باملنحــدر اإلنزالقــي: كلــام 

ــل  ــك، ميي ــه. إضافــة إىل ذل ــد من ــح، ســتجد نفســك تطلــب املزي أكــرت مــن اســتهالك املل

ــة مــن املأكــوالت املعالجــة الحاويــة عــىل نســب كبــرية  النــاس إىل اســتهالك كميــات هائل

ــب  ــرية يف تجن ــة كب ــا هــذه، نجــد صعوب ــك. ويف أيامن ــوا ذل ــن دون أن يعلم ــح م ــن املل م

اســتهالك امللــح.  

ــي تصيــب  ــي تصيــب الشــباب عــن األعــراض الت هــل تختلــف األعــراض الت

ــار يف الســن؟   الكب

ــى،  ــت، مبعن ــرض صام ــو م ــدم ه ــط ال ــاع ضغ ــرض ارتف ــوا أن م ــباب أن يفهم ــىل الش ع

أنــه خــاٍل مــن األعــراض أو املقدمــات. وعنــد الكبــار يف الســن، قــد يتســبب هــذا املــرض 

بظهــور أعــراض أكــر وضوحــاً كالســكتات الدماغيــة أو األزمــات القلبيــة. قــد تكــون الذبحــة 

الصدريــة أكــر مــا يصيــب الشــباب. أمــا أمــراض الجهــاز البــويل أو الفشــل الكلــوي التــي قــد 

تصيــب الشــباب فهــي نتائــج أخــرى تــدّل عــىل وجــود ضغــط الــدم املرتفــع. 

متى يجب عىل الشاب أن يستشري طبيبه؟ 

ــىل  ــب ع ــارة الطبي ــك استش ــىل، علي ــة أو أع ــدم ١4٠\9٠ درج ــط ال ــراءة ضغ ــت ق إن كان

ــراءة أعــىل مــن  ــت الق ــاً. وإن كان ــل مــن 4٥ أو ٥٠ عام الفــور، وخاصــة إن كان عمــرك أق

١٢٠\8٠ وأقــل مــن ١4٠\9٠، فاســرتح قليــالً وأعــد الفحــص. واعلــم، أن للتوتــر النفــي تأثــري 

واضــح عــىل قــراءات ضغــط الــدم. أمــا إذا ســّجل جهــاز قيــاس ضغــط الــدم قــراءة أعــىل 

مــن ١٢٠\8٠ ولكــن أقــل مــن ١4٠\9٠، وهــو مــا نطلــق عليــه النطــاق الطبيعــي املرتفــع، 

فعليــك استشــارة الطبيــب. اســتنتجنا مــن خــالل دراســتنا أن الشــباب الذيــن يكونــون ضمن 

ــر،  ــف العم ــون إىل منتص ــا يصل ــر عندم ــم أك ــيضعف قلبه ــع، س ــي املرتف ــاق الطبيع النط

مقارنــة باألشــخاص الذيــن لديهــم ضغــط دم طبيعــي.  

ــو  ــا ه ــباب؟ وم ــدى الش ــدم ل ــط ال ــاع ضغ ــخيص ارتف ــتطيع تش ــف تس كي

ــالج؟  الع

ــدم املرتفــع إن تكــررت القــراءة ١4٠\9٠. وعــالج هــذا  ــاً بضغــط ال يكــون الشــخص مصاب

املــرض لــدى الشــباب يبــدأ عــادًة بفقــدان الــوزن الزائــد واتبــاع حميــة خاصــة منخفضــة 

ــأِت هــذا العــالج بنتيجــة، توصــف للمريــض أدويــة خفــض الضغــط،  الصوديــوم. وإن مل ي

ــن  ــدون، اللذي ــد أو كلورثالي ــول كهايدروكلوروثيازي ــدرات الب ــه م ــدأ بإعطائ ــا نب ــادة م وع

يســاعدان الجســم يف خفــض امتصــاص كميــات كبــرية مــن امللــح. وقــد توصــف للمريــض 

أيضــاً مانعــات قنــوات الكالســيوم التــي تبطــئ انتقــال الكالســيوم إىل خاليــا القلــب وجدران 

األوعيــة الدمويــة، فيصبــح ســهالً عــىل القلــب ضــخ الــدم وتوســيع األوعيــة الدمويــة وهــذا 

بالنتيجــة يــؤدي إىل خفــض ضغــط الــدم.  

متى يصاب الفرد عموماً بضغط الدم املرتفع؟ 

يصــاب معظــم النــاس بضغــط الــدم املرتفــع بعــد ســن ٥٥، ولكــن املهــم هــو تشــخيصه 

ــة  ــب ورايث لإلصاب ــك جان ــر أن هنال ــر بالذك ــن. جدي ــت ممك ــر وق ــه يف أبك ــف عن والكش

ــك.  ــه كذل ــة ب ــه، فأنــت معــرض لإلصاب ــان ب ــداك مصاب ــإن كان وال باملــرض. ف

ما عواقب اإلصابة بضغط الدم املرتفع؟

قــد يتســبب املــرض بتلــف الرشايــني والقلــب والدمــاغ والــكىل. وهنالــك مضاعفــات صحيــة 

أخــرى كتضخــم الرشايــني واألزمــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة والفشــل الكلــوي وكلهــا 

تُعــزى إىل ضغــط الــدم املرتفــع.  

  

   

ــباب أو  ــع، الش ــدم املرتف ــط ال ــن ضغ ــا م ــن غريه ــر م ــاين أك ــة تع أي فئ

ــني  ــا ب ــرق م ــر الف ــي تُظه ــام الت ــض األرق ــا بع ــك إعطاؤن ــابات؟ أميكن الش

الرجــال والنســاء؟ 

ــدم املرتفــع يف مراحــل مبكــرة  الرجــال والنســاء، عــىل حــّد ســواء، يعانــون مــن ضغــط ال

مــن حياتهــم. يف املــايض، كانــت نســبة الرجــال أعــىل مــن النســاء يف اإلصابــة بهــذا املــرض، 

ولكــن هــذه الفجــوة بــدأت تضمحــل شــيئاً فشــيئاً، بســبب تفــيش وبــاء الســمنة! واليــوم، 

أصبحــت هــذه املشــكلة الكبــرية تهــدد كال الشــباب والشــابات عــىل حــّد ســواء. فالزيــادة 

يف الــوزن يف عرصنــا الحــايل مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً باألطعمــة املعالجــة. فــإن كنــت ذو وزن 

ــت تجــرب  ــة املعالجــة، فأن ــن خــالل األطعم ــالح م ــن األم ــرية م ــات كب ــاول كمي ــد وتتن زائ

قلبــك عــىل أن يبــذل جهــداً مضاعفــاً للعمــل. ولهــذا الســبب فــإن أفضــل طريقــة للوقايــة 

مــن ضغــط الــدم املرتفــع هــو الســيطرة عــىل الــوزن. 
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ــام  ــات نظ ــدث تقني ــا أح ــتخدمت فيه ــة اس ــا يف اململك ــن نوعه ــة م ــت أول جراح أجري

دافنــيش الروبــويت الجراحــي )أو مــا يطلــق عليــه »da Vinci Xi«( يف مركــز جونــز هوبكنــز 

ــان  أرامكــو الطبــي )JHAH(. ففــي ١4 مــن ديســمرب مــن العــام ٢٠١٥م، أجريــت جراحت

ــام، ثــم أجريــت يف اليــوم التــايل جراحتــني أخريــني بنفــس التقنيــة.  ــا بالنجــاح الت تكللت

ــري، اخصــايئ الجراحــة يف مجموعــة طــب املجــاري  وبهــذه املناســبة، يقــول د. طــارق الرتت

البوليــة يف مركــز )JHAH(: »عــىل الرغــم مــن أن الــورم كان عميقــاً، ولكــن تقنيــة دافنــيش 

املتطــورة ســاعدتني يف النظــر يف مــكان اإلصابــة بوضــوح أكــر مــن عينــي مبــارشة، وهــذا 

مــا ســاعدين جــداً يف التعامــل بدقــة متناهيــة مــع األنســجة الدقيقــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

فقــد حافظــت هــذه التقنيــة عــىل كِليــة املريــض بســبب تقنيــة الجــروح الصغــرية، ومكنتــه 

كذلــك مــن الذهــاب إىل بيتــه يف أيــام قليلــة بعــد العمليــة«.

ويف إجــراء هــذه العمليــات، تــم التعــاون مــا بــني الدكتــور الرتتــري والدكتــور محمــد عــالّف، 

أســتاذ طــب املجــاري البوليــة وطــب األورام والهندســية الطبيــة الحياتيــة يف كليــة جونــز 

ــة  ــاري البولي ــب املج ــرية لط ــروح الصغ ــة الج ــر تقني ــب )JHSoM( ومدي ــز للط هوبكن

وفريقــه. 

ــة  ــة عالي ــات مبهني ــه العملي ــري وفريق ــور الرتت ــور عــاّلف: »لقــد أجــرى الدكت ويقــول الدكت

ــو  ــيش، فه ــة دافن ــتعامل تقني ــع اس ــة م ــم برسع ــد تأقل ــري ق ــور الرتت ــتثنائية. إن الدكت واس

ــه  ــة. إن ــة وفاعلي ــة بسالس ــات وأدوا الجراح ــم يف العملي ــاً ألدواره ــون متام ــه مدرك وفريق

ــوي!«.  ــق جراحــي ق ــل فري بالفع

أمــا الدكتــور مايــكل جونســون، املــدرب يف كليــة جونــز هوبكنــز للطــب ومســاعد الدكتــور 

ــب  ــت بتدري ــد قم ــالً: »لق ــته قائ ــن دهش ــرّب ع ــد ع ــة، فق ــة الروبوتي ــاّلف يف الجراح ع

ــا متفــّوق  ــق الجراحــي هن ــد مــن املستشــفيات، ولكــن الفري ــة يف العدي الكــوادر الجراحي

بشــكل ممتــاز، فــكل فــرد التقيــت بــه بــدا عازمــاً عــىل إعطــاء أفضــل مــا لديــه.« وأضــاف: 

ــأن مركــز )JHAH( يــوازي أي مركــز طبــي متطــّور يف العــامل«.  »أســتطيع اليــوم القــول ب

1 كلية، 0 ورم
أول جراحة يف اململكة أجريت مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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الدكتور طارق الرتتري 
استشاري الجهاز البويل واختصايص أورام الجهاز البويل وجراح ذو اختصاص فرعي يف 

 .)JHAH( الجراحة بواسطة الروبوت، يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

السرية األكادميية: 

حاصل عىل شهاديت البكالوريوس يف الطب والبكالوريوس يف الجراحة 	 

)MBBS( من جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية، ١997م. 

 حاصل عىل الزمالة الدراسية يف الكلية امللكية لألطباء والجراحني يف كندا يف 	 

طب الجهاز البويل، من جامعة داهاويس يف كندا، ٢٠٠٥م. 

 حاصل عىل الزمالة الدراسية يف طب الجهاز البويل وطب أورام الجهاز البويل 	 

والجراحة بواسطة الروبوت من معهد روزويل بارك للرسطان، بافلو، الواليات 

املتحدة األمريكية، ٢٠١٥م. 

اقتباس: 

»رمبا يعترب الطب من أكر العلوم متعة ومن أكر املهن نبالً ومعنى وأهمية. ومبا 

أن طب الجهاز البويل يوازن بشكل رائع ما بني الطب والجراحة، فإنه قد مكنني 

من االعتناء بالكبار والصغار عىل حد سواء، وفسح يل املجال التفاعل مع شتى 

رشائح املرىض. وعندما بدأت بإجراء العمليات الجراحية ذات الجروح الصغرية من 

خالل تطبيق تقنية الجراحة بواسطة اإلنسان اآليل )الروبوت(، فسح يل هذا املجال 

إجراء أصعب العمليات الجراحية من خالل جروح بسيطة جداً، وبالتايل، ساعد هذا 

املرىض عىل التعايف يف وقت قيايس واستعادة نشاطاتهم اليومية واالعتيادية يف أقرص 

وقت ممكن. واليوم، أشعر بالحامس الشديد عندما أّدرب زماليئ عىل هذه التقنية 

الحديثة، وأن أجني إىل أقى حد ممكن فوائدها الرائعة.«

برنامج تحسني األداء 

ــدف  ــذي يه ــني األداء )PEP( ال ــج تحس ــت إرشاف برنام ــة تح ــات الجراح ــت العملي أجري

إىل تعزيــز الجــودة اإلكلينيكيــة واإلداريــة يف أقســام مختلفــة كاألقســام الطبيــة والتمريــض 

ــرب  ــاءة التشــغيلية. ويعت ــادة، وقســم الكف وقســم الجــودة والســالمة وقســم اإلدارة والقي

هــذا الربنامــج جــزءاً مــن اتفاقيــة املســاهمة يف املشــاركة حيــث يقــوم مركــز جونــز هوبكنــز 

الطبــي بتقديــم مجموعــة منّوعــة مــن الربامــج التعليميــة والبحثيــة التــي تقــدم العديــد 

ــادي،  ــب القي ــة، والتدري ــي الطبي ــض والنواح ــص التمري ــي تخ ــدة الت ــج الجدي ــن الربام م

ــاءات  ــز وتوســيع الكف ــة بالجــودة والســالمة واملصممــة أساســاً لتعزي والنشــاطات املتعلق

  .)JHAH( ــز ــدرات يف مرك والق

ــي  ــز الطب ــز هوبكن ــز جون ــق مرك ــن فري ــكار األخــرية م األف

  )JHM(

ــدويل:  ــي ال ــز الطب ــز هوبكن ــز جون ــة مــن مرك ــي الجراحــة الروبوتي ــوين، تقن يقــول أالن ف

ــق:  ــت للفري ــق قل ــن يف الطري ــدق، ونح ــا إىل الفن ــوم، توجهن ــا للي ــا عملن ــا أكملن »عندم

ــم، أن  ــر بالعل ــد جــداً«. جدي ــز )JHAH( جي ــق مرك ــا! إن فري ــودة إىل ديارن نســتطيع الع

ــه كان يعنــي مــا  ــز، ومــن املؤكــد أن ــز هوبكن ــدى جون فــورين قــى 4٢ ســنة يف العمــل ل

يقــول.

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــة يف مرك ــات الروبوتي ــة يف الجراح ــة الرئيس ــس، املمرض ــيي ري ــا س أم

الطبــي الــدويل، فقالــت: »هــذه أول زيــارة يل للملكــة وملركــز )JHAH(، لــذا، كنــت أجهــل 

ــاً مــا يجــب أن أتوقعــه«، وتابعــت: »أحببــت هــذه املستشــفى. فهــي منظمــة جــداً  متام

وجميــع مــن فيهــا لطيــف ويســودها جــو مــن الحــامس وحــب املســاعدة. أنــا اٌقـــّدر جــداً 

منحــي هــذه الفرصــة الثمينــة للعمــل مــع فريــق )JHAH( الرائــع«.

من اليمني إىل اليسار: 
د. زكريا املدن، د. طارق الرتتري، د. محمد عالف، د. سيد حسن، د. خالد الطحيني، 

د. ميكايل دوتوا
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لــو كان والــدك موصــول بأجهــزة التنفــس االصطناعــي وأخــربك الطبيــب أنــه يعتــرب ميّــت 

دماغيــاً ولكنــه مــا يــزال حيــاً فقــط ألنــه موصــول بتلــك األجهــزة وأن والــدك مل يــرتك أيــة 

وصيــة أو تعليــامت بهــذا الشــأن، وأنــه )أي الطبيــب( قــد قــرر فصــل والــدك عــن أجهــزة 

التنفــس االصطناعــي.  

حالــة أخــرى: أثبتــت الفحوصــات الطبيــة أن صبــي يف عمــر املراهقــة ُمصــاب مبــرض مــا وأن 

هــذا املــرض ُمعــدي وقــد ينتقــل إىل أشــخاص آخريــن ناهيــك عــن أنــه مــرض غــري مقبــول 

اجتامعيــاً. والطبيــب يريــد إجــراء فحوصــات طبيــة إضافيــة أخــرى للتأكــد ولكــن الصبــي 

رافــض وال يريــد نقــل الخــرب إىل والديــه. لذلــك، يفكــر الطبيــب، ملصلحــة الصبــي واآلخريــن، 

أن مــن الواجــب إخبــار والــدّي املريــض للحصــول عــىل موافقتهــام إلجــراء التحاليــل الطبيــة. 

بالتأكيــد أن مثــل هــذا القــرار صعــب. 

ــي واألخــالق  ــم الطب ــني مهمــني، هــام: العل ــال بجانب ــا اإلمتث ــل هــذه الحــاالت، علين يف مث

الطبيــة. فالعلــم الطبــي هــو العلــم الــذي يحافــظ عــىل الصحــة ويجنبهــا األمــراض ويعالــج 

منهــا، أمــا األخــالق الطبيــة فهــي مجموعــة مــن املبــادئ األخالقيــة تعمــل عــىل ضــم القيــم 

واألحــكام إىل عمليــة صنــع القــرار يف العلــم الطبــي. 

)JHAH( اإلستشارات األخالقية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 :)JHAH( ــز ــة يف مرك ــات الطبي ــة األخالقي ــس لجن ــة، رئي ــو نهي ــارق أب ــور ط ــول الدكت يق

ــان  ــة. فاالثن ــات الطبي ــة يف تناغــم وانســجام مــع األخالقي ــوم الطبي »يجــب أن تعمــل العل

مهــامن، واالثنــان يجــب أن يعمــال ضمــن األطــر الدينيــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمجتمــع 

الــذي نعيــش فيــه«. عــاد الدكتــور أبــو نهيــة مؤخــراً مــن اململكــة املتحــدة بعــد أن أكمــل 

زمالــة أكادمييــة يف األخالقيــات الطبيــة ونــال شــهادة متقدمــة يف التدريــب يف مجــايل 

ــون.  ــات والقان األخالقي

يلعــب مركــز )JHAH( دوراً رياديــاً يف تطويــر األخالقيــات الطبيــة يف اململكــة مــن خــالل 

ــد املــال، اختصــايص طــب الشــيخوخة يف  ــور خال ــة والدكت ــو نهي ــور طــارق أب ــود الدكت جه

مركــز )JHAH(، واالنتقــال مــن املنهــج املعتمــد عــىل اللجنــة، حيــث يقــدم األطبــاء 

القضايــا والحــاالت الطبيــة إىل لجنــة مــا، إىل منهــج االستشــارات، حيــث يذهــب استشــاري 

األخالقيــات الطبيــة إىل الطبيــب. واألهــم مــن ذلــك، أن هــذا االستشــاري ســيعمل بشــكل 

مبــارش مــع املريــض وأهلــه لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات املهمــة بالتعــاون مــع مقدمــي 

ــة.    ــة الصحي الرعاي

وحــول هــذا النهــج الجديــد، يقــول الدكتــور املــال: »إن الخطــوة مهمــة ونــادرة يف اململكــة 

ــاء إىل األفــراد  ــة الســعودية ألنهــا تنقــل َمهمــة اتخــاذ القــرارات الصعبــة مــن األطب العربي

ــف: »إن هــذه الخطــوة  ــر«. ويضي ــت مبك ــم يف وق وأرسهــم، ويُفضــل أن يتخــذوا قراراته

نقلــة نوعيــة ويســعى املركــز إىل تطبيقهــا، إن التعليــامت املســبقة أو مــا نســميها بالوصيــة 

ــة، وهــي وثيقــة قانونيــة يُعدهــا املريــض ويضــع فيهــا كافــة التعليــامت التــي تخــص  الحيّ

مــا يجــب فعلــه يف حــال فقــد القــدرة عــىل اتخــاذ القــرار بســبب مــرض مــا أو إعاقــة مــا«. 

ووفقــاً للدكتــور كاســول، أســتاذ األخالقيــات الحياتيــة يف كليــة الطــب يف مدينــة امللــك فهــد 

ــة عــادًة(  ــة )التــي تكــون مكتوب ــة، فــإن التعليــامت املســبقة هــي جــزء مــن الوصي الطبي

وهــي مذكــورة يف قانــون الرشيعــة اإلســالمية. واألشــكال الرضوريــة منهــا متوفــرة باللغتــني 

 .)JHAH( العربيــة واإلنجليزيــة يف مركــز

إن مجــال الرعايــة الصحيــة مــيء بالحــاالت املعقــدة واملركــز يقــف عــىل اســتعداد دامئــاً 

ملســاندة كــوادره الطبيــة ومرضــاه وأرسهــم وجميــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة يف اململكــة 

يف اتخــاذ القــرارات الصعبــة. 

األخالقيات الطبية: عندما تلتقي الصحة باألخالق
بإمكان لجنة استشارات األخالق الطبية مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مساعدتكم عندمان تكونون مبواجهة 

خيارات صعبة
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األخالقيات الطبية لعامة الناس 

ال نصــادف دامئــاً أن يتوجــب عــىل األطبــاء واألرس اتخــاذ القــرارات التــي تســتلزم 

إعتبــارات أخالقيــة مهمــة. والوســيلة الوحيــدة للتعامــل مــع مثــل هــذه املواقــف 

هــي تحليــل املشــكلة مــن كافــة جوانبهــا اعتــامداً عــىل مبــادئ أخالقيــة أساســية. 

ــق  ــة تطب ــة معين ــادئ أخالقي ــن مب ــف م ــام مؤل ــي نظ ــة ه ــات الطبي واألخالقي

القيــم واألحــكام عــىل املامرســة الطبيــة. 

يعــود تاريــخ األخالقيــات الطبيــة الغربيــة إىل اإلغريــق والتعاليــم املســيحية األوىل، 

ولكنــه تأثــر كثــرياً باألطبــاء واملفكريــن املســلمني األوائــل مثــل اســحق بــن عــي 

ــل  ــاب مكــرّس بالكام ــب«، وهــو أول كت ــاب »ســلوك الطبي ــف كت الرحــوي، مؤل

لألخالقيــات الطبيــة، وابــن ســينا )املعــروف لــدى الغــرب باســم أفيســينا(، مؤلــف 

ــرب  ــدى الغ ــروف ل ــرازي )املع ــا ال ــن زكري ــد ب ــب«، ومحّم ــون الط ــاب »قان كت

باســم رازيــس(، إضافــة إىل العديــد مــن املفكريــن واملثقفــني واملامرســني الطبيــني. 

واعتمدت األخالقيات الطبية يف الغرب عىل املبادئ األساسية األربعة التالية: 

الحكم الذايت: أي أن من حق الفرد تحديد ما هو أفضل له أو لها. 	 

فعل الخري: أن يحاول الفرد دامئاً أن يقدم أفضل ما لديه للمريض.	 

عدم اإليذاء: وهي معروفة بالعبارة »أوالً، ال تؤذي أحداً«. 	 

العدالة: اتخاذ القرار بشأن َمن سيتلقى العالج وماهية ذلك العالج. 	 

لجنة األخالقيات الطبية يف مركز )JHAH( خالل اجتامعهم
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ارشب كمية كافية  من  املاء
 تجنب  الت�رين  الرياضية  القوية

 و حمل  االوزان  الثقيلة

كن  يف مزاج  جيد

 و مرتاح 

تجنب  املاكوالت  الدهنية تناول  وجبة  غنية  بالربوتينات

  و الدسمة  

تجنب  ا لتدخ�تناول  املاكوالت  الغنية  بالحديد تناول  وجبة  خفيفة
 احرص  عىل أن ال تكون

 مريضا  قبل  التربع  بالدم

احصل  عىل قسط  كايف

   من الراحة و النوم 
  كن يف  صحة  جيدة

 التربع  بالدم
 كيفية  اإلستعداد  للتربع  بالدم

التربع بالدم ميكنه أن ينقذ األرواح، وخاصة يف حاالت الطوارئ.

 

والــدم مكــّون مــن الخاليــا واملــاء والفيتامينــات واملعــادن والربوتــني. وهــو ينقــل األوكســجني واملــواد املغذيــة إىل كافــة أعضــاء الجســم ليقلــل املفقــود منهــا.  

وينقســم الــدم إىل أربــع عنــارص أساســية، هــي: خاليــا الــدم الحمــراء، وخاليــا الــدم البيضــاء، والصفائــح الدمويــة والبالزمــا. 

ويحتاج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ملتربعني طوال العام من جميع أنواع والنوع »O« عىل وجه التحديد.

إن رغبت يف التربع بالدم، ما عليك سوى اتباع التعليامت التالية: 

 اطلع عىل التعليامت الخاصة باألهلية واألسئلة املتكررة والتسجيل عىل شبكة اإلنرتنت، من خالل زيارة املوقع التايل:	 

http://jhah > Donate Blood        

 اتصل ببنك الدم الخاص مبركز الظهران الصحي عىل الرقمني األرضيني: ١٣-877-٦٦٣8 أو 877-٦77٠   خالل ساعات العمل االعتيادية. 	 

 بعد التسجيل عىل شبكة اإلنرتنت، سيتم اإلتصال بك لتحديد موعد للتربع بالدم. 	 

وباإلنابة عن مرضانا، نّود أن نعرب لك عن امتنانا العميق لك لتربعك بهذه الهدية التي ستنقذ أرواح الكثري من الناس. 

كن متربعاً بالدم



رقم الصفحة ١٣

in collaboration with

Walk for Those with Cancer

Registration and gift distribution at 9:00 a.m

Location: Duck Pond in Dhahran Hills (Walking Track)

Distance: 6 km.

Date: Saturday, February 6, 2016

Time: 9 a.m. - 12 noon

امليش من أجل مرىض الرسطان

املوقع: بحرية البط بتالل الظهران )مسار امليش(

املسافة: ١-٦ كيلومرتات

التاريخ: السبت ٦ فرباير، ٢٠١٦

ً الوقت: 9 صباحا

التسجيل وتوزيع الهدايا الساعة 8:٣0 صباحاً



رقم الصفحة ١4

ِمــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن إعــادة تشــغيل مركــز األحســاء الصحــي )AHHC( نهايــة هــذا 

العــام، وإحــداث تغيــري شــامل يف طــرق تقديــم الرعايــة الصحيــة يف مدينــة األحســاء. بــدأ 

هــذا التغيــري يف ١٣ مــن ينايــر مــن عــام ٢٠١٦ الجديــد، مــن خــالل افتتــاح مرفــق جديــد 

ــة(،  ــة الطارئ ــة )العناي ــة الرسيع ــة الطبي ــدة الرعاي ــوارئ ووح ــة الط ــني رده ــا ب ــع م جم

وهــذه الخطــوة تعتــرب إنجــازاً كبــرياً يف حملــة إعــادة تنشــيط املركــز الصحــي برمتــه مــن 

خــالل جعــل كافــة املرافــق األساســية نشــطة وعاملــة وجعــل كافــة الخدمــات التــي تدعــم 

ردهــة الطــوارئ فاعلــة بشــكل كامــل. 

ويف هــذا الشــأن، يقــول د. جــون يوالتاوســي، الحاصــل عــىل شــهادة الدكتــوراة يف الطــب 

واملاجســتري يف إدارة األعــامل واملديــر التنفيــذي املؤقــت يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

ــذا  ــاء، إن ه ــدة يف اإلحس ــوارئ الجدي ــة الط ــاح رده ــداً الفتت ــس ج ــا متحّم ــي: »أن الطب

املرفــق يضــم حاليــاً أحــدث تصاميــم الرعايــة الطبيــة والتقنيــات واألجهــزة التــي ســيتمكن 

موظفونــا العاملــون يف الرعايــة الصحيــة مــن خاللهــا تقديــم أفضــل مســتوى ممكــن مــن 

ــة الصحيــة للجمهــور«.  الرعاي

وتتــم إدارة مرفــق الخدمــات الطبيــة الطارئــة الجديــد، الــذي أفتتــح يف ١٣ مــن شــهر ينايــر 

وبــدأ اســتقبال مراجعيــه يف الـــ١٦ مــن ينايــر، مــن خــالل قاعــة التســجيل املركزيــة، وأثنــاء 

الفحــص األويل للمريــض يتــم توجيهــه إمــا إىل واحــد مــن قاعــات املعالجــة الفرديــة الســتة 

عــرش املوجــودة يف ردهــة الطــوارئ أو إىل واحــد مــن قاعــات املعالجــة الســتة املوجــودة يف 

ردهــة الرعايــة الطبيــة الرسيعــة. 

ــي  ــق الطب ــإن الفري ــا، ف ــالج فيه ــض الع ــيتلقى املري ــي س ــة الت ــن الجه ــر ع ــض النظ وبغ

والصيدليــة  )كاألشــعة  الرضوريــة  الطبــي  اإلســناد  خدمــات  بكافــة  مدعــم  العامــل 

ــف  ــض الحصــول عــىل مختل ــع العــالج. كــام يســتطيع املري ــربات( مــن أجــل ترسي واملخت

ــال وقســم النســائية  ــة الخاصــة بطــب األطف أوجــه العــالج املتخصــص يف ردهــات املراقب

والتوليــد، وجنــاح الصدمــات واإلصابــات )الــذي يضــم ٣ أرسّة( وغرفــة العــزل. ويتــم كذلــك 

تطبيــق نظــام )Pyxis(، وهــو مــن أحــدث النظــم اآلليــة لتوزيــع األدويــة واملصممــة أساســاً 

لتقليــل األخطــاء التــي قــد تحصــل يف هــذه العمليــة وتقليــل وقــت انتظــار الحصــول عــىل 

ــة. األدوي

ــز اإلحســاء الصحــي )AHHC( عــدة   لقــد اســتغرق إنجــاز مــرشوع إعــادة تنشــيط مرك

ســنوات بســبب الكــم الهائــل مــن األعــامل التــي كان يجــب إمتامهــا. وعــن هــذا املــرشوع 

الضخــم، تحــّدث الســيد هيثــم الرويــي، رئيــس مــرشوع )إعــادة تنشــيط مركــز اإلحســاء 

الصحــي )AHHC((: »لقــد قمنــا بتفريــغ املبــاين الثالثــة التــي تؤلــف هــذا املركــز بالكامــل، 

ــق  ــتبدال املراف ــا باس ــع، وقمن ــرت مرب ــف م ــن ٢٦ أل ــرب م ــا يق ــيط م ــك تنش ــا بذل وأعدن

الخدميــة برمتهــا، ومــن ضمنهــا، تحويــل الكهربــاء إىل نظــام الكهربــاء الســعودي ذو ٢٢٠ 

ــرية مــن أجــل أن نضمــن  ــل الكث ــة صغــرية مــن التفاصي ــا عــىل كل تفصيل ــت، وأرشفن فول

ســالمة املــرىض وراحتهــم وتقديــم أجــود مســتويات الرعايــة الصحيــة لهــم«، وأضــاف: »لقــد 

ــا مركــز  قمنــا بتوظيــف واحــدة مــن أكــرب رشكات تصميــم املبــاين الطبيــة يف العــامل وحولّن

اإلحســاء إىل مستشــفى مجتمعــي عــىل طــراز القــرن الحــادي والعرشيــن، ويضــم 8٠ رسيــراً 

وميكنــه أن يخــدم مــا يقــرب مــن ٥٠ ألــف شــخص«. 

أمــا جريالديــن فريــزر، املمرضــة الرئيســة يف قســم الرعايــة الطارئــة املعقــدة، فقــد اخترصت 

ــارش يف  ــاً بشــكل مب ــد شــاركنا جميع ــا: »لق ــي بقوله ــا الطب ــة هــذا املــرشوع لفريقه أهمي

املــرشوع، ونحــن مــرسورون للغايــة ألنــه أكتمــل ليخــدم مرضانــا. ولكــن الفــرق هنــا، أننــا 

ــح  ــا، أصب ــم احتياجاتن ــه يالئ ــاول أن نجعل ــلفاً ونح ــي موجــود س ــق طب ــأِت إىل مرف ــن ن ل

باســتطاعتنا اليــوم أن نجعــل هــذا املرفــق مالئــم لنــا مــن أصــل البدايــة«. 

إعادة تشغيل مركز األحساء الصحي )AHHC(: ِمن الناس، وإىل الناس

السالمة والراحة يف التصميم 

مــن املعــروف أن العمــل يف ردهــات الطــوارئ أمــر متعــب نفســياً ومــيء بالتوتــر 

والتعــب الجســدي، ولكــن كل الجهــود التــي بُذلــت يف إنشــاء غرفــة الطــوارئ يف 

ــاالً للمــرىض فحســب،  ــم فع ــق امله ــي، مل تجعــل هــذا املرف ــز األحســاء الطب مرك

ــن  ــرىض. وع ــؤالء امل ــق ه ــن يراف ــكل َم ــرتخاء ل ــة واالس ــأ للراح ــح مرف ــل أصب ب

التصميــم املعــامري للمركــز، يقــول الســيد جــارث كومبتــون، املهنــدس املعــامري 

ــة  ــز لطيف ــة املرك ــل بيئ ــا لجع ــا يف جهدن ــا كّل م ــد بذلن ــاء: »لق ــرشوع اإلحس مل

ــوان املريحــة  ــك األل ــه، واســتخدمنا يف ذل ــكادر العامــل في ــم ولل للمــرىض وذويه

والهادئــة واإلضــاءة الناعمــة واملســاحات الواســعة«، وأضــاف: »ويف قاعــات 

االنتظــار، اســتخدمنا األثــاث املعّمــر وذو التقنيــة املتطــورة، واملضــاد للميكروبــات 

والفطريــات، والحــاوي عــىل مــواد تبطــئ انتشــار النــار يف حالــة الحريــق، ومقــاوم 

ــألرس  ــة ل ــالمة والراح ــارص الس ــر عن ــه ويوف ــهل تعقيم ــام يس ــع. ك ــريان والبق للن

ــزاء«.   ــن ينتظــرون مرضاهــم األع ــم الذي وأصدقائه

» كان انطباعي األول هو مدى حامس وانفعال فريق مركز 

األحساء الصحي تجاه عملهم« قالت باميال بولك، رئيسة 

جونز هوبكنز ميديسن العاملية. »من الواضح أن املبنى 

الجديد هو نتاج تخطيط وتصميم ممتاز مع األخذ باالعتبار 

تدفق  املرىض واحتياجاتهم«

ممرضة وصيدالين يعمالن يف مركز األحساء الصحي يستعرضون طريقة عمل بيكسس )جهاز 

آيل لرصف األدوية( لباميال بولك، رئيسة جونز هوبكنز ميديسن العاملية، خالل زيارتها لغرفة 

الطواريء  املجهزة حديثاً



رقم الصفحة ١٥

ردهة  الطوارئ
 يف الربع األول من العام 2016م

الرعاية ا ألولية
الربع الثا� من العام  2016م

خدمات طب األسنان
الربع الثالث من العام 2016م

٨٠ رسيراً  يف مرفق املرىض املقيم�  
الربع األول من العام 2017م

(وستنتهي مرحلة البناء يف ديسمرب 2016م)

أهم مميزات  غرفة الطوارئ  يف مركز األحساء الطبي

• • 

• 
•

•

• •

M.E.R.C

مدخل  مخصص  لسيارات  اإلسعاف أماكن  معقمة ومضادة  للتلوث
مخصصة  للنساء  والرجال

قاعة  للتسجيل  املركزي  للطوارئ
والرعاية الطبية  الرسيعة 

أماكن  مخصصة  للعالجات الخاصة غرف  متخصصة  لعالج  األطفال غرف  لألمراض النسائية  والوالدة

غرفة  مخصصة  للعمليات  الصغرىغرفة  لفحص  النظر

(PACS) (أو  نظام  أرشفة صور األشعة) (Pyxis) (جهاز آيل لرصف األدوية)

تدفق  سلس وفّعال لحركة  املرىض

١٦ غرفة للطوارئ   

٦ غرف للعالجات  الطارئة  الرسيعة    

قاعات  واسعة  ومريحة  لإلنتظار

 غرف  عزل

غرفة  لتجبÓ  الكسور  (MERC)  مركز سيطرة  وقيادة  الطوارئ

مبنى التنويم/ ٨٠ رسيرمبنى الرعاية األوليةغرفة الطواريء

٢٠١٦

الربع الثالث

٢٠١٦

 الربع األول

٢٠١٧
يكتمل البناء يف ديسمرب ٢٠١٦

الربع األول

٢٠١٦ 

خدمات األسنان
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تاتيانا مزرهاين 
مديرة تجارب املرىض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي

الدراسة: 

شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم يف األعــامل التجاريــة واإلدارة 

مــن جامعــة مرييالنــد، كليــة بــارك، مريالنــد، الواليــات 

ــة. ــدة األمريكي املتح

تاريخ العمل: 

انضمــت إىل مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبي يف ديســمرب 

٢٠١٥، كمديــرة لتجــارب املرىض. 

ــع 	  ــات املجتم ــة بخدم ــرشف الطواعي ــب م ــغلت منص ش

نوفمــرب  الســعودية،  أرامكــو  يف  التشــغيي،  والتميّــز 

 .٢٠١٥ نوفمــرب   – ٢٠١4م 

ــع، 	  ــات املجتم ــالء لخدم ــة العم ــز خدم ــة يف مرك مرشف

أرامكــو الســعودية، ينايــر ٢٠١١ – نوفمــرب ٢٠١4. 

ــعودية، 	  ــو الس ــات، أرامك ــني العملي ــق تحس ــدة فري قائ

أكتوبــر ٢٠٠9 – ينايــر ٢٠١١. 

منســقة عالقــات العمــالء، أرامكــو الســعودية، مايــو 	 

 .٢٠٠9 أكتوبــر   –  ٢٠٠٥

اقتباس: 

»عملــت يف خدمــة العمــالء وتحســني العمليــات ألكــر مــن 

ــم  ــن أه ــأن م ــي أدرك ب ــا جعلن ــذا م ــاً، وه ــاً تقريب ١٣ عام

األمــور التــي تجعــل أيــة رشكــة تتميــز عــن غريهــا هــو تبنــي 

منهــج يركــز عــىل العميــل. واألهــم مــن ذلــك هــو الخــربة يف 

هــذا املجــال. أنــا مــرسورة جــداً ألن أكــون جــزءاً مــن هــذه 

ــق ســريكز  ــع ألن أكــون جــزءاً مــن فري ــا أتطل املؤسســة، وأن

عــىل رضــا الزبــون مــن خــالل إيصــال املعلومــات املرجعيــة 

يف موعدهــا املحــدد، ومــن خــالل برامــج ستســاعد كثــرياً يف 

خلــق فــرق واضــح يف تجــارب املــرىض«.

كوادر طبية: تاتيانا مزرعاين
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مركز جونز هوبكنز الطبي يرحب مبوظفيه الجدد
يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ب 94 موظفاً وموظفة انضموا للعمل يف شهري نوفمرب وديسمرب ٢٠١٥م.

االسم التخصص

إدارة الحاالت غوتريا آرلني

خدمات اإلرسال طارق عبدالعزيز بورصيص

خدمات اإلرسال عبدالرحيم بورصيص

إدارة املعلومات الصحية مريم محمد أكرب

إدارة املعلومات الصحية نورة وليد الدورسي

املوارد البرشية محمد سامل القحطاين

املوارد البرشية مروج عبدالرحمن عبدالكريم

تقنية املعلومات حزام محمد القحطاين

تقنية املعلومات عبدالله صالح القحطاين

تقنية املعلومات سارة عبدالعزيز السبيعي

تقنية املعلومات نوف فوزي املعيبد

تقنية املعلومات مها عبدالرحمن الهاشمي

متريض أحمد محمد

صيدلة سعود عبيد الشمري

صيدلة لولوة عادل امللحم

طب رميوند زركر

طب محمد عارف زركيا

عالقات عامة دانة عي بقيقس

متريض فريجينيا ناجن

رعاية تنفسية سلفادور بالدو

مركز اإلتصال أحمد مبارك الدورسي

مركز اإلتصال عالء عي الشهري

مركز اإلتصال العنود شكر الشكر

مركز اإلتصال بدرية عبدالله الخالدي

مركز اإلتصال عهود محمد العي

مركز اإلتصال عبدالله محمد العويدان

مركز اإلتصال عايشة خالد أحمدان

مركز اإلتصال نجالء خالد الشهري

مركز اإلتصال جمعان سعيد الدورسي

مركز اإلتصال رحمة بريك املرشف

خدمات األسنان خلود عبدالله العمري

طب أسنان رىب يوسف دايل

تغذية شيامء خالد البلويش

مرافق صحية وضاح ماجد الحازمي

إدارة املعلومات الصحية إميان عبد الحميد الجصاص

تقنية معلومات حسن محمد اليامي

عالقات عامة فاطمة عي الخضري

خدمات دعم املرىض تاتيانا منصور مزرعاين

طب ناويد حسني

طب محمد نارص

عالقات عامة ليىل يوسف القفشات

أشعة أسامء فايا الهياين

أشعة مشاعل عمر

أشعة سعيدة مبارك الدورسي

أشعة هوازن بدر الصومايل

جراحة محمد يحيى الهامم

جراحة نورة ضياء الزهري

التخصص االسم

جراحة شادن الشهراين

مركز اإلتصال يف حسن الشامي

مركز اإلتصال ندى عبدالله الفزاع

مركز اإلتصال ريم نارص النعيمي

مركز اإلتصال فايزة محمد الغامدي

مركز اإلتصال هند سعد الراشد

مركز اإلتصال أحمد عبدالعزيز املضحي

مركز اإلتصال صالح سعود املطريي

مركز اإلتصال عيى عي الدورسي

مركز اإلتصال مشاعل عبدالعزيز املطريي

مركز اإلتصال حسني سامل السامل

مركز اإلتصال أمل محمد املسلّم

مركز اإلتصال عامد عبالله الحسني

مرافق صحية محمد ابراهيم البنيان

موارد برشية خليل أبوليل

تقنية املعلومات معاذ ابراهيم الجهني

تقنية املعلومات عبدالله العقيل

تقنية املعلومات نورة حمد املطرودي

تقنية املعلومات رحاب عبدالله الغامدي

متريض زياد سويس

متريض أنجيال إستيال ويلكينز

طب - تخدير صالح نايش العتيبي

طب - أشعة عمر الكسرّي

تحسني الجودة جالل العلوان

أشعة منال الحواس

أشعة عبدالعزيز الدليمي

متريض سوزان كنيدي

خدمات اللوازم املركزية يوجينيو تاراكتاك

تحسني الجودة ماري ماكوي

طب - أنف وأذن وحنجرة عبد العزيز العبيدي

املالية دانية علوش

تدقيق داخي مريم العمودي

تقنية املعلومات دعاء بن محفوظ

تقنية املعلومات سامل الشمري

تقنية املعلومات أحمد العتيبي

تقنية املعلومات رؤى العوهي

مختربات هند الحامدي

الدعم الطبي والتقني جوديث رودين

الدعم الطبي والتقني ريم بوبشيت

الدعم الطبي والتقني شانتيل هينز

متريض عايشة الصقر

متريض منال الدورسي

متريض أسامء السلطان

متريض ميل إيجان

متريض ريبيكا برودريك

متريض فاطمة الهاجري

صيدلة سليامن الزبريي
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ــهر  ــن ش ــران يف األول م ــي )JHAH( يف الظه ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــد مرك عق

نوفمــرب املــايض سلســلة مــن املحــارضات حــول ســالمة املــرىض والحــّد مــن انتشــار األمراض، 

وعقــدت ذات املحــارضات يف العــارش مــن نوفمــرب يف مدينــة جــدة، ويف الثامــن عــرش مــن 

نوفمــرب يف مدينــة الريــاض. 

ــن  ــون يف ٢٢ م ــة يعمل ــة الصحي ــي الرعاي ــن موظف ــن ٣٠٠ م ــر م ــارضات أك ــرض املح وح

ــراض  ــول األم ــتجدات ح ــدث املس ــا أح ــم خالله ــت إليه ــز )JHAH(، وقُدم ــق مرك مراف

ــبل  ــودة، وس ــني الج ــرىض وتحس ــالمة امل ــراض وس ــار األم ــىل انتش ــيطرة ع ــة والس املُعدي

الوقايــة واملراقبــة والتبليــغ والتحليــل عــن األمــراض املعديــة التــي تنتــرش يف املستشــفيات 

ــن.    ــم اليدي ورضورة تعقي

 )KPIs( إضافــة إىل ذلــك، تــم تســليط الضــوء عــىل مــؤرشات األداء األساســية لعــام ٢٠١٦

والــواردة يف عقــوده املربمــة مــع كــربى املرافــق الصحيــة ضمــن شــبكة املركــز. وتعتــرب هــذه 

املــؤرشات مــن أهــم أدوات القيــاس التــي تســاعد يف تأكيــد جــودة الرعايــة الصحيــة وســالمة 

املرىض. 

   

كــام يعتــزم مركــز )JHAH( اإلســتمرار يف التعــاون مــع املنظــامت الرشيكــة إليجــاد منهــج 

مشــرتك إلدارة العنــارص األساســية للرعايــة الطبيــة والتعــاون مــع منظــامت الرعايــة الصحيــة 

املحليــة والدوليــة. 

نر ثقافة املحافظة عىل سالمة املريض والسيطرة عىل األمراض يف أرجاء اململكة
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عندمــا بــدأ ألفريــد كانجــارج، املــرشف عــىل تقنيــة األشــعة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي )JHAH(، العمــل يف مؤسســة الخدمــات الطبيــة لرشكــة أرامكــو الســعودية يف عــام 

ــدوز  ــج الوين ــل، وكان برنام ــمة بقلي ــن 4.8 نس ــر م ــامل أك ــكان الع ــداد س ١98٥م، كان تع

١.٠ مــا يــزال حديــث اإلطــالق، وكان املعــرض الــدويل )أو مــا يُطلــق عليــه اليــوم بالوورلــد 

أكســبو( مقامــاً يف مدينــة تســوكابا يف اليابــان. 

وعندمــا انضمــت عاليــا م. الزرعــي، كبــرية املمرضــات يف مبنــى الرعايــة األوليــة التابــع ملركــز 

ــي )JHAH( إىل الرشكــة يف عــام ١99٠م، كان تعــداد ســكان  ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن جون

العــامل ٥.٣ مليــار نســمة تقريبــاً )بينــام اليــوم وصــل إىل 7 مليــارات نســمة(، وكان تلســكوب 

هابــل قــد بــدأ رحلتــه حــول األرض.

ويف يــوم الخميــس املصــادف للثالــث مــن شــهر ديســمرب مــن العــام ٢٠١٥م، انضــم كانجارج 

ــا الزرعــي وابنهــا عبــد القــادر ذي العــرش ســنوات إىل زمالئهــم وأصدقائهــم  وأرستــه وعالي

يف فنــدق كارلتــون املعيبــد للمشــاركة يف احتفاليــة كــربى أقيمــت احتفــاالً مبــرور ٢٥ إىل ٣٠ 

عامــاً مــن الخدمــة لــدى رشكــة أرامكــو الســعودية. 

وبهــذه املناســبة الجميلــة، قــال د. جــون يوالتاوســي، الحاصــل عــىل املاجســتري يف الطــب 

ــذي  ــؤول التنفي ــب املس ــغل منص ــوراه ويش ــهادة الدكت ــامل وش ــتري يف إدارة األع واملاجس

املؤقــت يف مركــز )JHAH(: »أشــعر بالفخــر لوجــودي هنــا اليــوم لتكريــم هــؤالء املوظفــني 

ــابقة«،  ــوام الس ــالل األع ــا خ ــي حققوه ــم الت ــة وانجازاته ــرياتهم املهني ــن، ومس املجتهدي

وأضــاف: »كنتــم يف كل يــوم مــن الخمــس والعرشيــن والثالثــني عامــاً املاضيــة تغــريون حيــاة 

ــدة األســاس  ــاء القاع ــد أســهمتم بحــق يف بن ــم وســالمتهم. لق ــن وتهتمــون بصحته اآلخري

ألرامكــو الســعودية، وبنــاء منظمتنــا الجديــدة، مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. وأّود 

اليــوم أن أتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر واالمتنــان ملــا انجزمتــوه لرشكــة أرامكــو الســعودية 

ومجتمعهــا، الــذي ترعــون صحتــه ومصلحتــه يف كل يــوم«. 

وتخللــت االحتفاليــة الكثــري مــن االبتســامات والضحــكات عندمــا ألتقــى املكرمــون بزمالئهم 

ــة قبــل نحــو ٢٥ أو ٣٠  ــة والتدريبي )الذيــن التقــوا ببعــض منهــم يف أحــد الربامــج التأهيلي

عامــاً(، واســتذكروا خــالل هــذه اللحظــات مــع أرسهــم وأصدقائهــم الكثــري مــن الذكريــات 

حــول تقديــم الرعايــة الصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. لقــد أضــاف املكرمــون إىل 

ألبومــات صورهــم الشــخصية صــوراً أخــرى إضافيــة وهــم يكرمــون بجوائــز الخدمــة وصــوراً 

 .)JHAH( أخــرى التقطــت لهــم مــع أرسهــم وأصدقائهــم وإدارة مركــز

وقــد عــرّب كانجــارج عــن فرحتــه بهــذا التكريــم املهــم وقــال: »أّود أن أشــكر اململكــة العربية 

الســعودية وأرامكــو الســعودية ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي للســامح يل بالبقاء يف 

هــذه الرشكــة الرائعــة كل هــذه الفــرتة، لقــد اســتفدت أنــا وعائلتــي كثــرياً مــن بقائنــا هنــا، 

وســمح يل منــاخ العمــل الــذي كنــت أعمــل فيــه بــأن أظــل دامئــاً منتبهــاً لــكل التطــورات 

يف مهنــة الطــب بفضــل التحاقــي بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة وإطالعــي عــىل أحــدث 

التقنيــات والربامــج يف هــذا املجــال«. 

أمــا الصغــري عبــد القــادر فقــد عــرّب عــن فرحتــه بقولــه: »أنــا فخــور بأمــي وســعيد جــداً 

بهــذا اليــوم«.

التقنية الرقمية متحي املسافات

نســمع دامئــاً بتحــّول املعلومــات إىل التقنيــة الرقميــة، ولكننــا قــد ال نــدرك متامــاً 

تأثــريات التقنيــة الرقميــة عــىل حياتنــا. عندمــا بــدأ ألفريــد كانجــارج، املــرشف عىل 

تقنيــة األشــعة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي )JHAH(، العمــل قبــل ٣٠ 

عامــاً، كانــت األشــعة تُجــرى يدويــاً، أي كان يجــب تحميــض الفيلــم أوالً يف غرفــة 

مظلمــة، ومــن ثــم تُطبــع النتائــج وترســل إىل الطبيــب. وقــد يعنــي ذلــك ضيــاع 

لحظــات مثينــة عنــد حصــول حالــة طارئــة مــا بســبب هــذه العمليــة الطويلــة. 

أمــا اليــوم، فبســبب التقــدم الحاصــل يف التصويــر الرقمــي ونظــم إيصــال الصــور 

املؤرشــفة )PACS(، أصبــح باإلمــكان إرســال صــور األشــعة إىل الطبيــب فــوراً مــن 

خــالل املراكــز الصحيــة يف الظهــران وراس تنــورة وابقيــق والعضيليــة، ووضــع تلــك 

الصــور تحــت تــرصف األطبــاء يف أي مــكان يف العــامل للحصــول عــىل االستشــارات 

ــاط  ــادة التق ــات إع ــت عملي ــاً، قلّ ــل أيض ــور الهائ ــذا التط ــبب ه ــة. وبس اإلضافي

الصــور بســبب التعــرض للضــوء، وقــّل معــه التعــرض إىل اإلشــعاع. 

وبإيجــاز، اختــرص التقنيــة الرقميــة الوقــت بشــكل كبــري، واســتطاع أن ينقــذ حيــاة 

الكثــري مــن املــرىض. 

قرون مضت والصداقة باقية! 
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بغــض النظــر عــن عمــرك أو جنِســك، فــإن املحافظــة عــىل الكثافــة الصحيــة لعظامــك هــي عمليــة تســتغرق العمــر كلــه وتبــدأ مــن الطفولــة. مل يتأخــر الوقــت أبــداً ألن تبــدأ بالعنايــة 

بصحتــك وبعظامــك لتتفــادى هشاشــتها وضعفهــا. فالعنايــة بالعظــام ميكنهــا أن تُحــدث فرقــاً عميقــاً وواضحــاً يف قوتهــا الحقــاً وسيســاعدك ذلــك يف إبطــاء عمليــة الضعــف الطبيعيــة التــي 

تصيــب العظــام مــع مــرور الوقــت ويجنبهــا الهشاشــة وســهولة الكــرس. 

هشاشة العظام: هل أنت معرض لإلصابة بها؟

رسالتنا الصحية: 
ركّز عىل صحة عظامك من خالل تبني أسلوب حيايت صحي وتناول األطعمة املتوازنة يف القيم الغذائية، وهذا يساعد فيام بعد بجعل عظامك أكر قوة ويجنبك اإلصابة 	 

 .)osteoporosis( )بهشاشة العظام  )ترقق العظام

اخرت األغذية الغنية بالكالسيوم والفيتامني )د(. 	 

مارس الرياضة عىل نحو منتظم وابق نشطاً دامئاً. 	 

تناول األطعمة والوجبات املغذية والصحية والغنية بالكالسيوم والفيتامني )د(. من الجيد أن تبدأ باالعتناء بصحتك يف وقت مبكر من عمرك، فلم يفت الوقت أبدأ ألن تبدأ 	 

جدياً باالعتناء بعظامك.  

 أهمية الكالسيوم: 

إن الكالسيوم ليس مهامً فقط لبناء العظام واملحافظة عليها، ولكنه مهم كذلك للمحافظة 

عىل صحة القلب والعضالت واألعصاب ووظائفهم.

 يحتاج األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 4 و8 سنوات والبالغون الذين ترتاوح 	 

أعامرهم بني ٢٠ و7٠ عاماً إىل ١٠٠٠ ملغرام من الكالسيوم يومياً، أما البالغون الذين 

هم بعمر السبعني أو أكر فيحتاجون إىل ١٢٠٠ ملغرام يومياً. 

 أفضل مصدر للكالسيوم هي منتجات األلبان.	 

 يحتوي كوب واحد من الحليب عىل ٣٠٠ ملغم من الكالسيوم، وكوب من 	 

الزبادي يحتوي عىل 4٠٠ ملغم، وكوب من العصيدة املصنوعة من الحليب 

عىل ٣٠٠ ملغم. 

 أما كوب واحد من حليب الصويا املعزز بالكالسيوم فيحتوي ما بني ٢٥٠ إىل 	 

٣٠٠ ملغم من الكالسيوم.

 وتحتوي أونصة واحدة من الجنب السويرسي عىل ٢7٠ ملغم من الكالسيوم، 	 

وأونصة واحدة من جنب الشيدر تحتوي عىل ٢٠٠ ملغم، وأونصة واحدة من 

جنب املوزريال فتحتوي عىل ١8٥ ملغم. 

 تحتوي ٣ أونصات )9٠ غراماً( من الساملون املعلّب ذي العظام الصالحة 	 

لألكل عىل ٢٠٠ ملغم.  أما سمك التونا املعلّب فيحتوي عىل الكالسيوم بكمية 

أقل من الرسدين أو الساملون املعلّبني املحتويني عىل عظام صالحة لألكل.  

إن الجرعة التي يُوىص بها من الحليب هي كالتايل: 	 

٣ أكواب يومياً لألطفال، واملراهقني إىل سن ٢٠ عاماً والنساء غري الحوامل 	 

والنساء غري املرضعات.    

4 أكواب للنساء الحوامل واملرضعات. 	 

٣ أكواب ألي شخص تجاوز السبعني من عمره.    	 

 يفضل تناول منتجات األلبان القليلة والخالية من الدسم لتقليل استهالك 	 

املواد الحاوية عىل الدهون املشبعة والكولسرتول. 

 هنالك طرق لزيادة الكالسيوم يف الجسم، ومنها: 	 

أدخل منتجات األلبان القليلة الدسم إىل وجباتك الرئيسة والثانوية. 	 

أضف األجبان والزبادي القليل الدسم والرسدين أو الساملون إىل سلطاتك. 	 

حرّض لنفسك لفائف تحتوي عىل الجنب أو اللبنة القليلة الدسم. 	 

نصائح تغذية للعناية بصحة عظامك

عظام طبيعيةهشاشة العظام
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اصنع لنفسك هريسة من الحليب القليل الدسم أو الكاسرتد املغطى 	 

باملكرسات. 

تناول امليلك شيك أو زبادي الفواكه كوجبة خفيفة أو ثانوية. 	 

تناول الرقائق املعززة بالعنارص املغذية يف وجبة اإلفطار.  	 

وكفائدة إضافية فإن جميع األطعمة التي ذكرناها أعاله غنية بفيتامني )د(.  	 

 إن اإلفراط يف استهالك املرشوبات الحاوية عىل الكافيني يرض بالعظام، ألن الكافيني 	 

يقلل من امتصاص الكالسيوم يف الجسم. إضافة إىل ذلك، يجب تناول املكمالت 

الغذائية للكالسيوم ما بني الوجبات ألن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد إن تم 

تناوله مع الوجبات.   

 أهمية فيتامني )د( )أو فيتامني الشمس(: 

يّعد فيتامني )د( مهامً جداً لصحة العظام ألنه يساعد يف تخزين الكالسيوم يف داخلها. من 

الطبيعي أن يُنتج الجسم فيتامني )د( عندما تالمس أشعة الجسم مبارشة جلدك. ومن أجل 

متكني الجسم من إنتاج فيتامني )د( الكايف، عليك البقاء ما بني ٢٠ إىل ٣٠ دقيقة تحت أشعة 

الشمس املبارشة من مرتني إىل ثالثة مرات يف األسبوع، من دون وضع كرميات الحامية من 

الشمس. كام أن دخول أشعة الشمس إىل غرفتك ال يعني أن جسمك قد امتص فيتامني)د(. 

 

أهمية التامرين الرياضية: 

إن مامرسة التامرين الرياضية، مبا فيها متارين تعزيز القوة عىل وجه التحديد، تلعب دوراً 

كبرياً يف تعزيز صحة جسمك وقلبك وعظامك ودماغك وعضالت ورئتيك وكليتيك. تشمل 

متارين تعزيز القوة والتحّمل امليش الرسيع وصعود السالمل والركض والهرولة ورفع األثقال، 

والسباحة وركوب الدرجات الهوائية من أهم الرياضات التي تعزز صحتك، ولكنهام ال 

يعتربان من متارين تعزيز القوة.  

 تجنب تناول الكحول والتدخني للمحافظة عىل صحة عظامك وتقليل نسبة إصابتك 

بهشاشة العظام أو األمراض الخطرية األخرى.  

١٠٠٠ ملغ 

١٣٠٠ ملغ 

١٠٠٠ ملغ 

١٢٠٠ ملغ

١٥٠٠ ملغ

إحتياج  ا لكالسيوم
يف يوم واحد

 يساعد عىل منع

هشاشة  العظام

يساهم  يف الحفاظ

 عىل إ يقاع

القلب  ا لطبيعي

الفوا ئد

الفاصوليا   ا لبيضاء

يقلل من خطر اإلصابة

برسطان  القولون 

املصادر

األطفال

ا لبالغ�

كبار  السن

الحو امل

املراهق� فوائد  ا لكالسيوم

يحافظ عىل صحة

العظام و االسنان

يساعد يف الحفاظ عىل

الوزن 

يساعد  ا لجهاز  العصبي

ا لرسدين القرنبيط  االخرض

التوفو ا لربتقال ا لج®

ا لحليب

يخفف من األرق
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يعد هذا الطبق من أكر األطباق شهرة ألنه غني بالنكهات والروائح الطيبة. وألنه يحتوي عىل مقادير كبرية من الربوتني واملعادن والفيتامينات واأللياف 

ومضادات األكسدة، فهو يعترب من األطباق الصحية جداً للقلب وللجسم عموماً.  

املقادير: 

ملعقتان من زيت الذرة،	 

ــة 	  ــح طولي ــة إىل رشائ ــرام( مقطع ــح صــدر الدجــاج )٦٠٠ غ 4 مــن رشائ

رفيعــة،

فليفلة حمراء )١(، منزوعة البذور ومقطعة إىل رشائح طولية رفيعة،	 

بصلة كبرية )١(، مقطعة إىل رشائح رفيعة، 	 

٣ من قطع الفطر مقطعة إىل رشائح، 	 

كوب )١( من الربوكي املقطع، 	 

فصني من الثوم مفرومني بشكل ناعم، 	 

قطعة صغرية من الزنجبيل الطازج، مقرشة ومفرومة بشكل ناعم، 	 

قطعتني طازجتني من الفلفل الحار، مقطعتان بشكل ناعم، 	 

ملعقتــي طعــام )٢( مــن صلصــة الصويــا القليلــة امللــح وملعقــة طعــام 	 

)١( مــن صلصــة املحــار، 

 	 )bean sprouts( نصف كوب من براعم الفول النابت

كمية الدهون وعدد السعرات الحرارية: 
١٣٥ سعرة حرارية لكل وجبة. 	 

تحتوي كل وجبة عىل ٦ غرام من الدهون )غري املشبعة عىل األغلب( 	 

الرسالة الصحية: 

إن هــذا الطبــق مناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف القلــب ألنــه يحتــوي عــىل نســبة قليلــة مــن الكولســرتول والدهــون املشــبعة واملتحولــة. 

كــام أنــه صحــي لألطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات ولكبــار الســن ويحتــوي عــىل العديــد مــن املكونــات املكافحــة للرسطــان. ميكــن للمصابــني بالســكري 

تنــاول هــذه الوصفــة ألنهــا تحتــوي عــىل مقــدار ضئيــل مــن الكاربوهيــدرات. 

طريقة الطبخ )6حصص(:  

ــرشه 	  ــت وان ــم أضــف الزي ــة واحــدة ث ــة لدقيق ســّخن مقــالة غــري الصق

ــة.  ــة إضافي ــه ليســخن لدقيق ــداً واترك ــن الداخــل جي ــالة م ليغطــي املق

ــل أن تنضــج 	  ــني، وقب ــت لدقيقت ــا يف الزي ــح الدجــاج وحركه أضــف رشائ

متامــاً:  

أضــف رشائــح البصــل والفلفــل والثــوم والفلفــل الحــار والزنجبيــل وحــرك 	 

ــط لدقيقتني،  الخلي

أضف رشائح الفطر والربوكي وأقلها مع الخليط لدقيقتني أخريني، 	 

ــني 	  ــط لدقيقت ــرّك الخلي ــار وح ــوص املح ــا وص ــوص الصوي ــف ص ــم أض ث

إىل أن تغطــى الخضــار والدجــاج جيــداً بالصــوص. حــرّك الخليــط إىل أن 

تنضــج الخضــار، عــىل أن تضــل مقرمشــة.

ــك 	  ــت. ميكن ــول الناب ــم الف ــه براع ــف إلي ــار وأض ــن الن ــالة ع ــد املق أبع

ــة.  ــب الرغب ــز، وحس ــوخ أو النودل ــرز املطب ــع ال ــق م ــذا الطب ــم ه تقدي

وصفة صحية: طبق الدجاج مع الخضار
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http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthseminars/upcoming

يــرس مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن 

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

لإلطــالع عــىل الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا 

بزيــارة صفحــة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي عــىل لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco 

Healthcare )JHAH(

وسعوا من آفاقكم بوظيفة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أكر من

 ٣1.000 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

يقدم موقع جونز هوبكنز ميديسن االلكرتوين فرصة حضور محارضات وندوات طبية عرب الشبكة اإللكرتونية  خالل السنة حيث يقدم لكم خربائنا أحدث املعلومات مبختلف املواضيع 

الصحية. جميع الندوات تفاعلية ويليها جلسة أسئلة واجوبة مع خربائنا.

الندوات عرب الشبكة اإللكرتونية: كل ندوة مكونة من ٣٠ دقيقة محارضة متبوعة ب ٣٠ دقيقة عبارة عن جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية مع الطبيب املحارض.  تفضل بحضور املحارضات 

والندوات من أي مكان يف العامل، من منزلك، وبدون أي تكلفة. يجب أن يكون لديك اتصال بالشبكة اإللكرتونية.

الندوات املقدمة هي باللغة اإلنجليزية فقط

 الساعة 7 مساًء بالتوقيت الرشقي بأمريكا هي الساعة ١١ مساًء بتوقيت غرينتش والساعة ٢ 

صباحاً من اليوم التايل بتوقيت اململكة العربية السعودية

محارضات جونز هوبكنز ميديسن الطبية

الخميس

2٥ فرباير 201٥

7-8 مساًء 

بالتوقيت الرقي

ــق  ــن طري ــامم ع ــتبدال الص ــة اس ــورات لعملي ــر التط آخ

ــطرة القس
جراح القلب د. جون كونتي و أخصايئ القلب د. جون ريسار
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كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

لسهولة التواصل معكم، نرجو منكم التفضل بالعمل عىل تحديث بيانات اتصالكم، وذلك لضامن استالم خدماتنا بيرس وسهولة. 

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



رقم الصفحة ٢٥

  

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

@JHAH_NEWS @JHAHNEWS Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

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.

9١.4 الظهران	 

88.8 العضيلية	 

١٠٣.8 السفانية/ حرض، خريص، شيبة	 

ترددات بث ستوديو 2 إف. إم.

١٠١.4 الظهران	 

9١.9 العضيلية	 

١٠7.9 السفانية/ حرض، خريص، شيبة	 

بإمكانكم تشغيل بث الراديو من أي كومبيوتر مرتبط بشبكة أرامكو السعودية لإلنرتانت عىل 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 عىل قنوات وسائل التواصل اإلجتامعي



رقم الصفحة ٢٦

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- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  877-888٣-١٣-9٦٦+ 

 	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- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  877-888٣-١٣-9٦٦+ 

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- ٣٠٥ -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 ٦٦٣8  / 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 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 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 الركــة 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  ٠٥٥٦٠٠٠4٦8 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  877-888٣-١٣-9٦٦+  ــف رق ــىل الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ 4444- ٣٠٥ -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


