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داخل هذا العدد
١التمريض يف اململكة العربية السعودية ، بني املايض والحارض و املستقبل

٤إفتتاح املرفق الجديد لخدمات الطوارئ الطبية املتطورة )EMS( يف مركز العضيلية الصحي

٥كوادر طبية: ليندزي بايني

٦آخر األخبار يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تعاون معريف مثمر بني رشكة جونز هوبكنز ميدسن إنرتناشيونال ومركز جونز هوبكنز

 أرامكو الطبي

٧

8تّعرفوا عىل زينة خوري-ستيفنز

١٠تّعرفوا عىل حليمة آل طالق

١٢اإلستعامل اآلمن لطب األعشاب

١٣التخزين اآلمن لألدوية

١٤نصائح غذائية لصحة الجلد، لتبدو أكرث صحة وشباباً

١٦فّكر وتّصف بلون أخرض 

١٧الوصفات الصحية: بابا غنوج

١8التطعيامت األساسية ١٠١

٢٠أسألوا الخرباء، إجابات مقدمة لحامية البرشة

٢٢إعادة تأهيل القلب

٢٤مؤمتر ومعرض الصحة السعودية

٢٥لوحة األدوية والصحة الجديدة عن طريق موقع الهاتف املتنقل

٢٦توصيات حملة التغذية للرجال والنساء 

٢٧تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢8لصوتك القدرة عىل التغيري

٢8زراعة الجيل القادم من مقدمي الرعاية، طالب الصيف قد وصلوا

٢٩أرقام اإلتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٣٢دليل األطباء االن عىل املوقع اإللكرتوين

تصــدر املجلــة عــن مركــز جونــز هوبكنــز  أرامكــو الطبــي شــهرياً مــن قســم التســويق والتنســيق اإلعالمــي، بهــدف اإلعــالن 

عــن أخبــار املركــز وتعزيــز النمــط الصحــي للحيــاة

لنمط حياة صحي

يوليو ٢٠١٦

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

ــة. ــة واملقبل ــة الحالي ــالت الصحي والحم

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

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

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

 

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

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

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

Health.Information@JHAH.com
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 حقائق غذائية عن الصيام يف شهر
 رمضان املبارك



رقم الصفحة ١

التمريض يف اململكة العربية السعودية 
بقلم: مرييل فووتبني املايض والحارض و املستقبل

شبه  التمريض يف  مهنة  معايري  أعىل  ومارست  العامل  يف  ممرضة مسلمة  أول  ظهرت 

الجزيرة والرشق األوسط، أي قبل عدة عقود من الزمن من وضع فلورينس نايتنجيل 

معايري وأسس التمريض الحديث. 

رفيدة األسلمية هي أول ممرضة يف العامل. ولدت يف املدينة املنورة ألب طبيب علّمها 

اإلعاقات،  وذوي  واليتامى  والفقراء  باملرىض  تهتم  كانت  والتمريض.  العالج  أسس 

وتدرب عىل يدها العديد من النساء آنذاك. وكانت من أوائل َمن دخلوا إىل اإلسالم 

بالجنود  لتعتني  الله عليه وسلم(  الرسول )صىّل  التي خاضها  الحروب  وانضمت إىل 

أنشأ  من  أول  وكانت  امليدانية.  املستشفيات  تشبه  خيام  يف  واملحترضين  املسلمني 

الوحدات الطبية املتنقلة.

مل تعش رفيدة األسلمية يف اململكة العربية السعودية كام نراها اليوم، مبدنها الكبرية 

وصناعاتها الحديثة ومبنظومتها الطبية الشاملة التي تخدم أكرث من ٣٠ مليون شخص. 

ولكن إرث هذه السيدة العظيمة ما يزال قامئاً إىل يومنا هذا، تتناقله األجيال، جيالً بعد 

جيل. ويف كل عام متنح جامعة البحرين جائزة رفيدة األسلمية القديرة يف التمريض إىل 

الطالب/الطالبة الذي يتفوق يف تقديم أعىل مستويات التمريض يف اململكة. 

مهنة  إليه  وصلت  مبا  النبهرت  اليوم،  الحياة  قيد  عىل  األسلمية  رفيدة  كانت  فإن 

التمريض يف اململكة العربية السعودية، وألعجبت باألعداد املتزايدة من النساء اللوايت 

مشني عىل خطاها يف اململكة، ففي عام ٢٠١٤م، ١٦٥,٣٢٤ وأكرث من املمرضات تم 

تعينهن، بحسب التقرير السنوي لإلحصائيات الصادر عن وزارة الصحة السعودية. 

ولكن عىل الرغم من أن نسبة كبرية من املمرضني كانوا من املغرتبني، إال أن ثلث هذا 

العدد، أي ٣٧% كانوا من السعودية، ومعظمهم من النساء. لقد ارتفع عدد املمرضني 

التي   %٣٢,٣ من  األخرية،  السنوات  خالل  ثابت  بشكل  العاملة  القوة  يف  السعوديني 

ُسجلت يف العام ٢٠١٠م، وفقاً لوزارة الصحة السعودية. أما العدد اإلجاميل للممرضني 

يف القوة العاملة فقد ارتفع ٣٥,٥٣٢ خالل تلك الفرتة. وبهذا نالحظ أن عدد املمرضني 

للمملكة  رائع  أمر  وهذا  ثابت،  ازدياد  يف  العاملة  القوة  يف  وتواجدهم  السعوديني 

العربية السعودية. 

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن ٥٣٧,٠٦٢ مريضاً كمعدل عام يرتددون عىل املرافق 

الصحية كل يوم، أي مبعدل ٤.٤ زيارة يف السنة لكل فرد يف داخل اململكة، وأكرثهم من 

السعوديني. واملالحظ أن التشارك يف اللغة والثقافة يجعل املمرضني السعوديني أفضل 

تواصالً مع املرىض، وهي ميزة قد ال يتمكن الكثري من املمرضني األجانب تحقيقها. 

وهذا الواقع يدعم وبقوة أهداف السعّودة التي تنتهجها اململكة العربية السعودية 

واملساهمة  التمريض  مبهنة  االنخراط  إىل  السعوديني  املمرضني  تشجع  والتي  حالياً، 

بشكل فاعل يف تنمية اقتصاد الدولة من خالل خفض البطالة والطلب عىل العاملة 

السعوديني  أعداد  يف  والثابت  الواضح  االرتفاع  هذا  نعزو  أن  وميكن  املستوردة. 

املنخرطني يف مهنة التمريض إىل عوامل عدة. 

اوالً، أن هذه املهنة ما تزال يف طور النشوء والتجدد. ففي املايض، ساد سوء الفهم ملهنة 

التمريض التي غالباً ما كانت تعترب مهنة أقل شأناً ومل تحض بالتقدير املطلوب، ومل 

تحكمها سلطة معينة ومل مُتنح إدارة ذاتية أو حتى فرصاً للتطور. 

تغري هذا  وتطبيقاته،  التمريض  مهنة  تعليم  الحاصلني يف  والتطور  التقدم  مع  ولكن 

املمرض  بأهمية  الناس  وعي  لتزايد  كان  ذلك،  عىل  زد  اليوم.  جذري  بشكل  الوضع 

ودوره الفاعل داخل املجتمع أثر كبري عىل تطّور هذه املهنة النبيلةز فممريض اليوم 

أكرث علامً ودراية وثقافة، وتتوفر لهم أفضل الفرص لتنمية مهاراتهم ومسرياتهم املهنية 

القيادة  وفنون  التخصصات  مختلف  يف  العلمية  والشهادات  الدرجات  أعىل  ونيل 

واإلدارتني العامة والتنفيذية. 

وعن الفارق ما بني املايض والحارض، تقول الدكتورة زينة خوري-ستيفنز، رئيسة قسم 

التمريض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH(: »يف املايض كانت وظيفة 

املمرض تنحص يف تسجيل اإلشارات الحيوية للمريض ونقله من مكان إىل آخر، من 

دون أدىن فرصة الستغالل مهاراته الطبية والتمريضية. أما اليوم، فاملمرض ال ينفذ فقط 

التعليامت، بل أكتسب إمكانيات وتوىل مسؤوليات أكرث وأصبح لديه صوت عىل طاولة 

النقاش ومهام أكرث«.  



رقم الصفحة ٢

ثانياً، أصبح تعليم علم التمريض متوافراً أكرث ملواطني اململكة العربية السعودية، سواء 

يف داخل اململكة أو خرجها. ففي عام ١٩٦١، افتتح أول برنامج لتعليم التمريض لإلناث 

املايض،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  ويف  املمرضات.  لتدريب  وجدة  الرياض  يف 

أفتتح يف اململكة أول برنامج للتمريض جامعي. 

أما اليوم، فتنترش يف أنحاء اململكة ١٣ كلية طبية وصحية عىل األقل، وجميعها تقدم 

بكليات  التحقوا  طالباً   ٦8٠٠ من  أكرث  ٢٠١٤م،  العام  ويف  التمريض.  لتعليم  برامج 

التمريض وتخرج منهم 8٢١ طالباً وطالبة وفقاً إلحصائيات وزارة الصحة السعودية. 

وأكرث املتخرجني كانوا من اإلناث السعوديات. 

التالك رئيسة املمرضني اإلكلينيكيني يف مركز جونز هوبكنز أرامكو  وتتحدث حليمة 

الطبي )JHAH( عن التطورات التي طرأت عىل التعليم االكادميي للتمريض يف اململكة، 

بقولها: »انخرطُت يف مجال التمريض منذ ١٤ عاماً، وأستطيع القول اليوم أن تغريات 

هائلة طرأت عىل هذا املجال املهم يف اململكة. منذ أن التحقت بكلية التمريض، بدأ 

تفكري وتقبـّل الناس ملجال التمريض أفضل بكثري من ذي قبل«، وتضيف: »يف وقتنا 

الحارض، بدأت كليات التمريض السعودية تُخرج أعداداً متزايدة من الطالب. واألهم 

من ذلك أن برامج املاجستري يف التمريض بدأت تدخل إىل اململكة تدريجياً«. 

أن  اململكة،  التمريض يف  تدريس  التي طرأت عىل  الواضحة  التطورات  ومام يعكس 

السعوديني  املمرضني  يبتعثون  بدأوا  العامة والخاصة  املؤسسات  العمل من  أصحاب 

يعودون  املتخرجون  وبدأ  اململكة.  بالتمريض يف خارج  الخاصة  الدكتوراه  برامج  إىل 

إىل اململكة مبعارف جديدة ومهارات وثقة قدرات قيادية فّذة استطاعت أن تدعم 

مسرياتهم املهنية تفيد مرؤوسيهم ومرضاهم وزمالئهم.  

مبادراته   )JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  أطلق  التّوجه،  لهذا  ودعامً 

خوري- زينة  الدكتورة  تقول  املبادرات،  تلك  وعن  التمريض.  مهنة  بتطوير  الخاصة 

ستيفنز: »يقوم املركز حالياً بإطالق عدد من املبادرات التي تهدف إىل تطوير املمرضني، 

اتخاذ  عىل  وتشجيعهم  أكرب  مسؤوليات  لتويل  وتأهيلهم  القيادية  قدراتهم  وتنمية 

القرارات املسؤولة. ومثال عىل ذلك، بدأت املمرضون يشغلون مناصب إدارية تهتم 

بالرعاية الطبية مل تكن موجودة من قبل، وهذه األدوار الوظيفية تجعلهم يحددون 

بأنفسهم إخراج املرىض وإيصالهم إىل منازلهم بأمان وزيارتهم يف بيوتهم بعد ذلك«.

ملحوظ،  بشكل  تزداد  العمل  مكان  يف  السعودية  املرأة  وجود  أهمية  بدأت  ثالثاً، 

وزاد ذلك تشجيع ودعم األهل واملجتمع. مل تكن النساء السعوديات يحظني بفرص 

عمل وتعليم جيدة إىل وقت قصري. ولكن يف وقتنا الحارض، أزداد عدد السعوديات 

اللوايت حصلن عىل الشهادات الجامعية وتفتحت أمامهن العديد من الفرص الوظيفية 

املختلفة.

العمل  النساء السعوديات، بسبب نوبات  بالنسبة إىل  التمريض تحدياً خاصاً  يُشكل 

الطويلة وساعات العمل النهارية والليلية، إضافة إىل العمل يف عطل نهاية األسبوع. 

وقد يُطلب من املمرضات التعامل مع مرىض رجال ومع زمالئهن، وهو أمر قد ال يكون 

مريحاً لدى بعض النساء والرجال.  

بعض  مؤخراً  ظهرت  اململكة؟  يف  التمريض  مستقبل  عىل  ذلك  سيؤثر  كيف  إذا، 

التوجهات والفرص الجيدة التي ميكن أن تؤثر بشكل إيجايب عىل مستقبل هذه املهنة 

يف داخل اململكة. 

التمريض يف اململكة العربية السعودية 
بني املايض والحارض و املستقبل

اسرتاتيجيات التعيني الفّعال للممرضني واملحافظة عليهم 

يتفق الكثري من الخرباء عىل أن اململكة تواجه اليوم نقصاً يف أعداد املمرضني ليهتموا 

اليوم يصل إىل  للسكان  املتوقع  العمر  املتزايدة، خاصة وأن متوسط  السكان  بأعداد 

٧٤.٢ عاماً. ووجد تقرير صادر عن مؤسسة كيزر لألرسة والذي تناول أعداد املمرضني 

والقابالت لكل ١٠٠٠٠ شخص، أن اململكة العربية السعودية احتلت املرتبة ٥٩ من 

بني ١٥٣ دولة، حيث ذكر التقرير أن هنالك ٤8.٧ ممرض لكل ١٠٠٠٠ شخص. واحتلت 

سويرسا املرتبة األوىل، بواقع ١٧٣.٦ ممرض، بينام احتلت كل من تشييل والنيجر املرتبة 

األخرية، بواقع ١.٤ ممرض. 

وعن نتائج هذا التقرير، تقول آمال أحمري، منسقة توظيف املمرضني يف مركز جونز 

التمريض  العمل يف مجال  الخربة يف  ولها ١٧ من   ،)JHAH( الطبي أرامكو  هوبكنز 

داخل اململكة: »إن التمريض هو مستقبل هذا البلد. نحن بحاجة إىل ٥٠ ألف ممرض 

وأكرث خالل العرشون عاماً القادمة، ولكن من أين نحصل عىل هذا العدد؟«.  

من أجل حّل مشكلة النقص يف أعداد املمرضني، ال بد من إطالق اسرتاتيجيات فعالة 

يف التوظيف. ومثال عىل ذلك، ميتلك املركز اليوم برنامج توظيف جديد داخل الحرم 

الجامعي. وعن هذا الربنامج، تقول آمال أحمري: »نلتقي مؤخراً بطلبة قسم التمريض 

وباملتخرجني الجدد من جامعة اإلحساء، لنعرّفهم عىل املركز وما ميكننا تقدميه لهم«، 

وتضيف: »عندما يرونني كممرضة سعودية تعمل يف املركز، ويفكرون مع أنفسهم، 

حسناً، لدينا أمل يف هذا املكان. ميكننا العمل فيه«. 

األمر ال يتعلق فقط بالتعيني، ولكنه يتعلق بشكل أكرب بكفية املحافظة عىل املمرضني 

حتى بعد توظيفهم. قد يُشكل هذا األمر تحدياً يف اململكة، حيث النساء ال يفضلن 

العمل ليالً أو عطل نهاية األسبوع أو حتى العمل خارج املنزل بعد الزواج أو إنجاب 

وجه  النساء عىل  توظيف  تواجه  كربى  معضلة  األطفال هي  رعاية  أن  كام  األطفال. 
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بقلم: مرييل فووت

آمال  وتؤيد  اململكة.  يف  النهارية  األطفال  رعاية  مراكز  إىل  االفتقار  بسبب  التحديد 

ورعاية  أكرب  ومرونة  أكرث  تقبّل  إيجاد  إىل  بحاجة  »نحن  بقولها:  األمر  هذا  أحمري 

نهارية لألطفال. إن األمر يشكل تحدياً للنساء العامالت، فنحن نفتقر إىل مراكز الرعاية 

النهارية الكفوءة«.  

ولكن يستطيع أصحاب العمل تبني سياسات تراعي وضع األرس السعودية، من خالل 

وضع جداول عمل تتسم باملرونة وتوفري مراكز لرعاية األطفال داخل أماكن العمل، 

ووضع توصيات أكرث من شأنها جذب املمرضات السعوديات للعمل واملحافظة عليهن. 

ومؤخراً، أعطى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH( ممرضاته فرص أن يعملن 

ألوضاعهن  املناسبة  العمل  نوبات  ويخرتن  العمل  جداول  وضع  عىل  تعاوين  بشكل 

االجتامعية رشيطة أن تحتوي الوحدات الطبية عىل عدد كاٍف من املوظفات. 

برامج أكادميية ملنح الشهادات العليا 

التمريض،  يف  الدكتوراه  أو  املاجستري  شهاديت  ونيل  العليا  دراساتهن  إكامل  أجل  من 

اململكة.  خارج  إىل  للسفر  وأرسهن  منازلهن  ترك  إىل  السعوديات  املمرضات  تضطر 

أصبح  اململكة،  داخل  العليا  الشهادات  تلك  متنح  متقدمة  برامج  تقديم  مع  ولكن 

باإلمكان حل مشكلة النقص يف أعداد املمرضات وتحسني مستوى الرعاية الصحية يف 

الوقت ذاته. 

وعن هذه االسرتاتيجية، تقول الدكتورة زينة خوري-ستيفنز: »تحتاج اململكة إىل املزيد 

من املؤسسات االكادميية التي متنح الشهادات العليا، عىل أن يديرها أعضاء تدريسيون 

أكفاء، حتى ال تضطر املمرضات إىل ترك أرّسهن وأحبائهن والسفر إىل خارج اململكة، 

وهو أمر شاق عىل النساء وأرّسهن. فتوفري مثل هذه الربامج داخل اململكة، سيعزز 

أوضاعهن داخل منازلهن ويقدم لهن كل الدعم الالزم لتطوير مسرياتهن املهنية«.  

العربية  اململكة  التمريض يف  الدكتوراه يف مجال  برنامج ملنح شهادة  أول  افتتاح  تم 

أرامكو  السعودية يف عام ٢٠١٥م، من خالل تعاون مشرتك بني مركز جونز هوبكنز 

بالتيمور.  يف  القديرة   )JHSON( للتمريض  هوبكنز  جونز  وكلية   )JHAH( الطبي 

تضم الدفعة األوىل للربنامج ١٣ طالباً، منهم ٩ سعوديني. يستطيع الطالب ضمن هذا 

الربنامج الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه والبقاء يف الوقت ذاته يف وظائفهم ومنازلهم 

وأرّسهم.

هوبكنز  جونز  كلية  عميدة  دافيدسون،  باتريشيا  تقول  املثمرة،  الرشاكة  هذه  وعن 

لسكان  الجيدة  األمور  من  الكثري  الرشاكة  هذه  عن  »سينتج   :)JHSON( للتمريض 

عن  نراقب  فنحن  األخرى.  العامل  أرجاء  يف  وللتمريض  السعودية  العربية  اململكة 

الثالثة عرشة  الدكتوراه، ونالحظ بوضوح مدى فرحة وفخر طالبنا  كثب سري برنامج 

املتميزون«. 

إن تقديم املزيد من هذه الربامج داخل اململكة سيّمكن املمرضات السعوديات من 

الوظائف  الكثري من  الوظيفية، كام ستوفر  العايل وتوسيع فرصهن  مواصلة تعليمهن 

تحديات  يف  للخوض  مستعدات  يّكن  اللوايت  الخربة،  ذوات  للممرضات  األكادميية 

جديدة ومشاركة خرباتهن ومعارفهن مع الطالب. كام ميكن أيضاً فتح برامج معتمدة 

متنح تراخيص العمل يف التمريض للممرضات ذوات الشهادات املتقدمة التي حصلن 

عليها داخل اململكة. 

وعن برنامج الدكتوراه الجديد، يقول الدكتور جون ألتاوسيك، املدير التنفيذي املؤقت 

يلبي  أن  الدكتوراه  برنامج  »ميكن   :)JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  ملركز 

املركز  داخل  التمريضية  كوادرنا  لقيادة  قديرات  إىل وجود ممرضات  امللحة  الحاجة 

ومستشفياتنا. ولكن الفوائد الناتجة عن هذا الربنامج أكرب من ذلك بكثري، وأهمها أنه 

سيعزز مهارات املمرضات داخل املجتمع، وبالتايل سيُسهم يف بناء القدرات من أجل 

تقديم رعاية صحية أفضل داخل اململكة«.   

تطوير ومكافأة التمريض كمهنة مهمة
إن االعرتاف مبساهامت املمرض يف خدمة املجتمع ومكافأته عىل إنجازاته الوظيفية 

والتزامه بخدمة الجمهور وإخالصه يف تعزيز مستوى الرعاية الصحية املقدمة، سيّوجه 

األنظار إىل مهنة التمريض بشكل عام، باعتبارها مهنة مهمة وقيّمة يف املجتمع. كام أن 

الحلقات الدراسية واملعارض املهنية وأماكن العرض وبرامج التطّوع الصيفية املقدمة 

لطلبة الثانوية العامة، ستزيد من إدراك املجتمع بأهمية هذه املهنة الجليلة وبرضورة 

تقديم املكافآت وامليزات لها. كام أن إيجاد برامج معتمدة متنح اإلجازات والرتاخيص 

املمرض  يفيد  لن  اململكة  داخل  املمنوحة  العليا  الشهادات  ذوي  للممرضني  املهنية 

فحسب بل سيعزز أيضاً جودة الرعاية الصحية املقدمة داخل اململكة ومهنة التمريض 

بوجه عام. 

 )JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يف  املمرضة  الربعان،  ميساء  وتقول 

تُعتني  فهي  نبيلة،  مهنة  التمريض  »إن  الجديد:  الدكتوراه  برنامج  يف  حالياً  وتدرس 

الصحية ورؤيتهم يف أحسن  أوضاعهم  املرىض وهدفنا من ورائها تحسني  أنواع  بكل 

حال. وهذا ما يجعلك تّقدر قيمة وأهمية التمريض«. أما والدها، السيد عيل منصور 

»نحن  فقال:  التمريض،  يف  الدكتوراه  لربنامج  اختيارها  عىل  شجعها  الذي  الربعان، 

فخورون بأبنتنا ومبا حققته. إن التمريض مهنة مهمة ومحرتمة ونبيلة، فهي تُحدث 

فرقاً واضحاً كل يوم داخل مجتمعنا وتساعد املرىض يف الحصول عىل مستوى الرعاية 

الطبية التي يستحقونها«. 

يُشكل التمريض جزءاً مهامً وحيوياً من تاريخ اململكة واملجتمع والصحة. وقد حان 

الوقت اليوم ألن يبادر صّناع السياسات واألكادمييون وأصحاب العمل إىل وضع خطط 

من  املزيد  جذب  خالل  من  اململكة،  داخل  التمريض  مهنة  تطوير  يف  فعلياً  تُسهم 

السعوديني إىل هذه املهنة النبيلة، وتوفري فرص التعليم املتقدمة داخل اململكة، ودعم 

ومكافأة جميع املساهامت التي يقدمها املمرضون من أجل رفع مستوى صحة وسالمة 

املجتمع يف أنحاء اململكة كافة.    
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احتفل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH( بافتتاح املرفق الجديد لخدمات 

الطوارئ الطبية املتطورة )EMS( يف مركز العضيلية الصحي. وكان قص الرشيط الذي 

تم يف ١٩ يونيو إعالناً بإفتتاح املرفق ويضم كادر غرفة الطوارئ الجديدة ملركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي عدداً من املتخصصني يعاونهم مساعدون طبيون ذوي كفاءة 

عالية من املمرضني واخصائيي االشعة واملخترب. كام سيتم تجهيز املرفق الجديد بأحدث 

األجهزة واملعدات واألثاث مام يضع املكان املؤقت القديم يف حلة جديدة ومستعداً 

متاماً لبدء عملياته يف يونيو ٢٠١٦م. وهذا ما سيضمن االستمرار يف تقديم الخدمات 

للمرىض بأقل مستوى من االنقطاع واستقبال املرىض من دون مشاكل. 

وباإلضافة إىل ذلك السعة الرسيرية هي اآلن ١٤ و هو ضعف قدرة املرفق السابق 

. سيتم تجديد منطقة عيادة  الحرجة  الحاالت  لنقل  للطائرات  بناء مهبط  ، وقد تم 

األصلية ،ليعود إىل الرعاية األولية لتوسيع قدراتها.

التشغيل: “إن غرفة  الحاجي، رئيس  السيد فيصل  الجديد، يقول  وعن هذا املرشوع 

االستجابة  عىل  قدرتنا  من  فقط  ترفع  لن  العضيلية  يف  والحديثة  الجديدة  الطوارئ 

الرسيعة للحوادث والحاالت، بل ستعزز كذلك من قدراتنا وخدماتنا املقدمة يف الرعاية 

مرافقنا  توسيع  ينصب عىل  الذي  األكرب  اهتاممنا  من  املرشوع جزء  إن هذا  األولية. 

اليوم نوجه شكرنا الجزيل للفريق  انتظرنا مثل هذا املرشوع، ونحن  الصحية. لطاملا 

الذي أنجزه بكل نجاح”. 

تقول د. زينة خوري-ستيفنز، رئيسة قسم التمريض: "لقد انتظرنا طويالً هذا االفتتاح، 

فهو يعترب فرصة ذهبية لنا ألن نقدم الخدمات ملرضانا يف املناطق الجنوبية".

وعن هذا اإلنجاز الجديد، تقول جوديث تيلستون، كبرية املرشفني عىل كادر التمريض 

يف وحديت التمريض يف اإلحساء والعضيلية: “أنا مرسورة جداً بقدوم هذا اليوم الذي 

أصبح فيه باإلمكان خدمة مرضانا وتقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية لهم يف بيئة 

أّود أن أوجه شكري وتقديري لجميع أعضاء  متطورة ومجهزة بأحدث األجهزة. كام 

الكادر الذين كانوا يقدمون الخدمات للمرىض يف مكان ضيق وغري مريح لفرتة طويلة. 

لقد استمر هؤالء يف تقديم أعىل معايري الرعاية الصحية برغم هذه الظروف الصعبة. 

يف  العمل  استطاع  الذي  الطوارئ  غرفة  لكادر  وتقديري  شكري  أّوجه  أخرى،  ومرة 

املكان املؤقت بكل جدارة ولزمالئنا العاملني يف العيادة الذين كانوا ميارسون أعاملهم 

يف أماكن ضيقة فاسحني املجال لخدمات الطوارئ. وملمريض العضيلية، شكر وتقدير 

خاصنّي ألنهم اظهروا من خالل عملهم مهنية عالية وراقية ووالء مطلق ملنظمتهم”. 

ما ليندزي باين، كبرية املمرضات يف خدمات اإلسعاف، فقد عربت عن سعادتها بهذا 

اليوم قائلة: "إن افتتاح التوسعة الجديدة لخدمات الطوارئ يف مركز العضيلية الطبي 

التعاوين  الجو  عىل  نوراً جديداً  لقد أضفى  الصرب.  بفارغ  انتظرناه  لطاملا  هو مرشوع 

الذي نعمل ضمنه، وعىل العالجات الطبية التي نقدمها ملجتمعنا األرسي والصغري هنا. 

للتثقيف والتدريب، وأضافت  الغرف املهيأة متاماً  الجديدة من عدد  التوسعة  زادت 

أيضاً غرفاً أخرى بحجم مناسب لعالج كافة الحاالت الصعبة. أصبحت املرافق الصحية 

هنا أكرث راحة وخصوصية وأماناً سواء لنا كمقدمني للرعاية الصحية وملرضانا كذلك. 

أنا أتطلع اليوم إىل تقديم العالج والرعاية ملرضاي يف بيئة جديدة ومتطورة وواسعة. 

إن هذه التوسعة تشكل بداية حقيقية لخدمات الطوارئ يف مركز العضيلية الطبي، 

وسيظل هذا الحدث الرائع عالمة فارقة يف تاريخي املهني يف الرعاية الصحية".

الطبي  أرامكو  التقى وفد مركز جونز هوبكنز  الجديد،  املرفق  افتتاح  مراسيم  وبعد 

التنفيذي  املدير  الغامدي،  الله  عبد  السيد  برئاسة  الغاز،  عمليات  مبدراء   )JHAH(

التنفيذي  الرئيس  ريجامونتي  الدكتور  أكّد  اللقاء،  مجريات  وخالل  الغاز.  لعمليات 

املركز  التزام  عىل  )املؤقت(  الطبي  ارامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يف  األطباء  رئيس  و 

الغاز لرشكة أرامكو السعودية من أجل رفع مستوى  الفاعلة مع عمليات  باملشاركة 

الخدمات الطبية يف املنطقة الجنوبية.

 وقال الدكتور ريجامونتي: "إن مهمة املركز تهتم بتقديم الرعاية الطبية اآلمنة والعادلة 

والكفوءة والفعالة والرسيعة لجميع موظفي رشكة أرامكو السعودية وأرسهم".

إفتتاح املرفق الجديد لخدمات الطوارئ الطبية املتطورة )EMS( يف 
مركز العضيلية الصحي
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لينديس بايني
أخصائية إسعاف طبي

وحدة الرعاية قبل الدخول إىل املستشفى ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف 

العضيلية

التعليم: 
أخصائية إسعاف طبي مجازة ومسجلة يف السجل الوطني ألخصائية اإلسعاف 	 

منذ عام ٢٠٠٦م. 

من 	  الصحة  علم  يف  التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل  حاصلة 

٢،8٣٠
عدد األشخاص املؤهلني للحصول عىل 

الرعاية الصحية يف العضيلية

 ١٠٪ نسبة اإلرتفاع يف

 قسم الطوارئ

٦،٠٤٥ زيارة 
مسجلة يف قسم 

الطوارئ يف 

العضيلية يف ٢٠١٤

٦،٦١٠
 زيارة مسجلة يف
 قسم الطوارئ يف
العضيلية يف ٢٠١٥

جامعة تكساس وومن، يف دينتون، تكساس، الواليات املتحدة األمريكية. 

تدرس حالياً للحصول عىل شهادة املاجستري من جامعة تكساس ومن.	 

التاريخ الوظيفي: 
اململكة  الطبية يف  الخدمات  الحرجة يف قسم  الرعاية  إسعاف طبي يف  خصائية 

العربية السعودية، ٢٠٠٩م. 

مقتبس من لينديس بايني
عاماً،  عرشة  ألحدى  السعودية  العربية  اململكة  يف  إسعاف  ممرضة  "عملت   

وميكنني وصف رحلتي تلك بأنها »املليئة بالتجارب املهنية.

مهنية، ألن  لنقل سابقة  أو  نلت فرصة،  بالفعل ألنني  الحظ حالفني  بأن  أشعر 

 )JHAH( ولدى مركز ،)امرأة تعمل كممرضة إسعاف لدى )سامسو أول  أكون 

مركز  ضمن  اإلسعاف  مهنة  يف  التنوع  من  املزيد  أشهد  أن  اليوم  أمتنى  حالياً. 

)JHAH(، خاصة وأن مهنة متريض اإلسعاف ذات أوجه عدة، ألن أمامنا وقت 

قصري نسبياً للسيطرة عىل املوقف، وتقديم أفضل وأرسع الرعاية الطبية املمكنة 

للمصاب، إضافة إىل تثقيف املرىض والتقليل من توترهم ومعاناتهم أثناء نقلهم 

إىل غرفة الطوارئ. ال بّد أن ندرك أن كل مريض فريد ويختلف عن غريه، هذا 

بالتايل أعطاين الفرصة الذهبية ألن أّوسع خربايت ومعاريف سواء يف العالج املعقد أو 

التّوصل إىل التشخيص الصحيح والصعب أو رسم االبتسامة عىل وجهي للتخفيف 

عن مأساة املصاب. سواء ركزت مهنتي عىل اإلسعاف أو تثقيف املرىض بالرعاية 

الصحية، سوف أستمر يف جهودي لبناء أساسيات ثقافة الرعاية الصحية والطب 

التي تعلمتها خالل »رحلتي املهنية."  

 

كوادر طبية: لينديس بايني
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ردهة )Ward 5C( الجديدة واملطّورة

انتهى مركز )JHAH( مؤخراً من عملية التجديد الشاملة لردهة )٥C Ward( ونجح 

يف تحويلها إىل وحدة إضافية للرعاية املركزة )ICU(. وهذه الردهة الجديدة ستضيف 

مجهزة  ستكون  فيها  غرفة  وكل  املركزة،  الرعاية  لوحدة  أخرى  معزولة  أرسّة  مثانية 

بوحدة للضغط السالب.

مركز )JHAH( يحتفل بعيد الفطر يف ردهة األطفال

يف يوم اإلثنني املوافق الرابع من شهر يوليو، نظّمت وحدة العالقات العامة الطبية 

احتفالية جميلة مبناسبة عيد الفطر املبارك يف ردهة األطفال يف الطابق السادس، 

والتي يرقد فيها ٢١ مريضاً مع أرسته، واستقبلوا جميعهم بفرح هذه اللفتة اللطيفة 

من كادر املركز يف صبيحة ذلك اليوم ما بني الساعة التاسعة والنص والحادية عرشة 

والنصف.   

وكان من بني الضيوف الدكتورة زينة خوري من )C Suite( وهنادي فالح من وحدة 

العالقات العامة الطبية وقامتا بتنسيق الفعالية وتوزيع الهدايا والورود وبطاقات 

.)٦B(و )٦A( التهنئة بالعيد لجميع املرىض الراقدين يف الردهتني

)JHAH( آخر األخبار يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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يف الفرتة بني ٢8 و٣٠ من شهر يونيو املايض، استضاف مركز )JHAH( الدكتور شارلز 

وايرن، املدير الطبي ونائب الرئيس للشؤون األكادميية يف رشكة جونز هوبكنز ميدسن 

التعاون  نشاطات  وايرن  الدكتور  تدارس  لصالحياته،  واستناداً   .)JHI( إنرتناشيونال 

األكادميية  للزيارات  الناجح  والربنامج   )JHI( ورشكة   )JHAH( مركز  بني  التعليمية 

املتميزة، الذي سيدخل اليوم عامه الثاين. كام يرشف الدكتور وايرن عىل إنشاء تعاون 

األصلية  التعزيز  خطة  من  جزءاً  ليكون  والبحوث  للدراسات  تتبعي  وبرنامج  بحثي 

الجارية بني املنتظمتني املتميزتني. 

والتقى خاللها  الطبية  الظهران  مرافق  بجولة يف  وايرن  د.  قام  للمركز،  زيارته  وخالل 

بعدد من القيادات الكبرية وبالفريق التنفيذي من أجل تقييم احتياجات النشاطات 

التعليمية والخطة التعليمية خالل السنة املقبلة. وتعترب هذه الزيارة جزء من التعاون 

املستمر بني املنظمتني ومن الجهود املتواصلة البتكار األفكار والنشاطات ودمجها يف 

قدرات  ثقته يف  وايرن عن  الدكتور  عرّب  مغادرته،  وقبل  راسخة ومفيدة.  خطط عمل 

املتبادلة  الفائدة  لتحقيق  املركز  كادر  مع  للعمل  وتوقه   )JHAH( مركز  وإمكانيات 

للمنظمتني وخدمة لجميع مرضانا.

شارلز وايرن )حاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب(

املدير الطبي ونائب الرئيس للشؤون األكادميية 

)JHI( رشكة جونز هوبكنز ميدسن إنرتناشيونال

تتعلق  التي  الدولية  املرشوعات  من  عدداً  وايرن  شارلز  الدكتور  يقود 

يتعلق  ما  ومنها  اإلرشاف،  املشاريع  وتطوير  االسرتاتيجي  بالتخطيط 

القسم األكادميية واإلكلينيكية. وإضافة إىل مسؤولياته اآلنفة  مبساهامت 

األعضاء  وظائف  وعلم  للطب  أستاذاً  أيضاً  وايرن  الدكتور  يعمل  الذكر، 

)الفسيولوجي( يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز ومديراً لدراسات 

لآلداب  كريغر  هوبكنز  كلية جونز  يف  واإلنسانيات  والعلوم  الطب  طلبة 

والعلوم، إضافة ملسؤولياته الحالية كمدير لربنامج أوسلر للتدريب الطبي 

يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز. 

تّخرج الدكتور وايرن من جامعة ديوك ومن كلية الطب يف جامعة ميامي. 

الطب  يف  الرسمية  وإقامته  الطبي  بتخصصه  الخاص  التدريب  وأنهى 

من  عدداً  نال  األمريكية.  سياتل  والية  يف  واشنطن  جامعة  يف  الباطني 

الجوائز من جامعة جونز هوبكنز لقاء جهوده الفذة يف تعليم طلبة الطب 

العلمية، ومنها  املطبوعات  لعدد من  تأليفه  ولقاء  كادرها،  وإرشافه عىل 

تقييم هاريسون الذايت للطب الباطني )الطبعات ١٦ و١٧ و١8(، إضافة 

 American Journal of( ”ملساعدته يف تحرير “املجلة األمريكية للطب

 .)Medicine

إيديوكيشن  يف ديوك كوربوريت  أكادميياً  وايرن مستشاراً  الدكتور  ويعمل 

املجلس  يف  عضويته  إىل  إضافة   )Duke Corporate Education(

ُمجاز  وهو  الجديدة.  قطر  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  الدويل  االستشاري 

من املجلس يف مامرسة الطب الباطني واألمراض الصدرية وطب الرعاية 

الحرجة، وعضو يف )AOA( والرئيس الحايل يف جونز هوبكنز شابرت التابعة 

  .)Phi Beta Kappa( ”لجمعية “يف بيتا كابا
 

تعاون معريف مثمر بني رشكة جونز هوبكنز ميدسن إنرتناشيونال 
 )JHAH( ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHI(
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تّعرفوا عىل زينة خوري-ستيفنز
 رئيسة التمريض يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

زينة خوري ستيفنز: والدها طبيب وعاشت طفولتها يف الرشق األوسط وأنهت دراستها 

مركز جونز هوبكنز يف  العمل يف  واختارت  األمريكية  املتحدة  الواليات  الجامعية يف 

أن شخصاً  نتصّور  أن  الصعب  من  التنوع،  ذلك  كل  ومع  األمريكية.  بالتيمور  مدينة 

يتمتع بكل ذلك يختار العمل كمسؤول لقسم التمريض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي )JHAH( يف اململكة العربية السعودية. 

اتقنت زينة التحدث بالعربية واإلنجليزية والفرنسية منذ أن كانت تعيش يف بلدها 

األم، لبنان. اعتادت عىل أجواء العيادات الطبية، حيث كان والدها يعمل طبيباً. وكانت 

تراقب هناك األطباء واملمرضات وهم ميارسون أعاملهم اليومية، وعن ذكرياتها تلك، 

تقول زينة: »عملت مع والدي ممرضتان. وكنت معجبة مبا تقومان به من نشاطات 

عديدة، وكيف أن والدي كان يعتمد عليهام كلياً«. 

تنبأت األرسة واألصدقاء املقربون أن تسري زينة يف خطى والدها وتصبح طبيبة، ولكنها 

مل  دامئا:  يسألونني  الناس  »كان  الشغف:  ذلك  عن  وتقول  بالتمريض،  مولعة  كانت 

أصبح  ألن  إرصاراً  أكرث  جعلني  السؤال  هذا  تكرار  ولكن  كوالدك؟  الطب  تدرسني  ال 

ممرضة. كنت أرى ما يقوم به الطبيب وما تقوم به املمرضة، فزادت قناعتي يف أن 

أتخصص يف التمريض«. 

تخرجت زينة من كلية التمريض يف الجامعة األمريكية يف بريوت، ثم انتقلت إىل والية 

كاليفورنيا األمريكية لتدرس املاجستري يف التمريض يف جامعة سان فرانسيسكو، ومن 

ثم التحقت بجامعة مرييالند يف بالتيمور لنيل شهادة الدكتوراه يف التمريض. 

أو  كثرية  بأشياء  تقوم  أن  فيها  تختار  قد  مهنة  أنها  التمريض  مهنة  عن  زينة  وتقول 

العكس من ذلك، وكلام تخصصت فيها، زادت فرصك يف التوظيف، وتضيف: »لطاملا 

العمليات، واملتخصصات يف مداواة  اللوايت يعملن يف غرف  كنت معجبة باملمرضات 

الحروق واألمراض النفسية. ال بّد أن تدرك إمكانياتك وما ميكنك فعله أو عدم فعله، 

والتخصص يف التمريض مينحك فرصة إيجاد ما يناسب قدراتك وشخصيتك«. 

خالل سنوات الدراسة يف كلية التمريض، شغفت زينة بعلم األعصاب وأورام الدماغ 

والعناية الحرجة، وقالت عن شغفها هذا: »علم األعصاب هو من املواد التي تجعلك 

تحبها أو تكرهها. وأنا أحببت أن أكون ممرضة مختصة بعلم األعصاب ألعنى مبرىض 

األعصاب. لهذا، عملت يف هذا التخصص عرشون عاماً«.

بعد أن تّولت منصبها اإلداري الحايل، مل تّعد زينة تتعامل مبارشة مع املرىض، ولكنها 

مؤمنة أن التمريض ميكنه أن يؤثر إيجاباً بشكل كبري عىل حياة الفرد أينام كان املمرض 

يعمل، وتضيف: »ما أزال أشتاق إىل العمل يف العناية الرسيرية املبارشة باملرىض. ولكن 

عميل يف اإلدارة منحني إحساساً مختلفاً متاماً. هنا، أقوم بتحفيز اآلخرين وأؤثر فيهم. 

ويف منصبي هذا، تقع عىل عاتقي مسؤولية التأكد من أن جميع املمرضني يحصلون 

بالنسبة  أمر مهم جداً  به، وهذا  بالراحة فيام يقومون  عىل ما يحتاجونه ويشعرون 

إيّل«. 

يف  واإلرشاف  القيادة  عن  مسؤولة  فهي  اليوم،  عديدة  مسؤوليات  حالياً  زينة  تتّويل 

هذا  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التمريض  يف  الدكتوراه  شهادة  ملنح  برنامج  أول 

 )JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  بني  ما  بالتعاون  أنشأ  الذي  الربنامج 

وكلية التمريض التابعة لجامعة جونز هوبكنز )JHSON( يف مدينة بالتيمور، يف والية 

الدكتوراه  الرائد املمرضني اإلكلينيكيني درجة  الربنامج  مريالند األمريكية. ومينح هذا 

وقدوة  تنفيذيني  ومدراء  قادة  يصبحوا  ألن  لتأهيلهم   )DNP( التمريض  مامرسة  يف 

لآلخرين. فالطلبة يف هذا الربنامج الصعب يكتسبون املامرسات من خالل االعتامد عىل 

األدلة والتي أثبتت البحوث أنها تُسهم يف تحسني حياة املرىض وأرسهم ومجتمعاتهم.    

كام تعمل زينة مع الطلبة كمدربة مؤسساتية ومستشارة للبعض منهم. وتقول زينة 

أن الربنامج فريد من نوعه ألنه يسمح للطلبة باالستمرار يف مامرسة وظائفهم بدوام 

كامل ويف الوقت ذاته يدرسون لنيل شهادة الدكتوراه، وتقول أيضاً: »تالحظ يف هذا 

فهذا  واملهنية،  األكادميية  الناحيتني  من  كبري  بشكل  نضجوا  قد  الطلبة  أن  الربنامج 

الربنامج مينحهم القدرة عىل القيادة والتفاوض ويعطيهم األدوات التي تساعدهم يف 

تويل الوظائف القيادية والفرصة يف النظر والتمعن يف األمور بشكل مختلف متاماً«. 

إضافة إىل مسؤولياتها العديدة، تتّوىل زينة كذلك رئاسة مجلس استشاري جديد يقوم 

بالتشارك يف األفكار بهدف تحسني مستوى التعليم الخاص مبهنة التمريض يف اململكة. 

ويضم هذا املجلس الجديد أعضاء من مختلف املؤسسات كعمداء كليات التمريض 

يف اململكة، وعميد كلية التمريض التابعة لجامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور، وإداريو 

التمريض  وكلية   )JHAH( الطبي أرامكو  مركز جونز هوبكنز  من  الدكتوراه  برنامج 

 .)JHSON( التابعة لجامعة جونز هوبكنز



رقم الصفحة ٩

انتقلت زينة مع زوجها وطفليها إىل اململكة العربية السعودية قادمني من الواليات 

املتحدة األمريكية قبل عامني. ويعمل زوجها حالياً لدى مركز )JHAH(، أما طفالها 

التحقا مبدارس رشكة أرامكو السعودية. وتتمتع األرسة الصغرية بأسلوب الحياة  فقد 

أطفالها  مدارس  ويف  السكني  املجمع  داخل  املتنوعة  وبالجنسيات  اململكة  يف  هنا 

سمح  أن  اململكة  يف  العمل  ميزات  ومن  لآلخر.  الحني  من  املمتعة  السفر  وبفرص 

لزينة زيارة أرستها املمتدة يف لبنان أكرث من ذي قبل عندما كانت تعيش يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وعن هذه التجربة الجديدة تقول زينة: »ال يستطيع الجميع عيش 

مثل هذه التجربة الفريدة، أي التواجد يف أماكن مختلفة متاماً عاّم اعتدت عليه ويف 

مجتمع جديد ال ميت لك بصلة. ولكن إن منحت نفسك فرصة نسيان ذلك االختالف، 

واالستمتاع بأسلوب حياة املغرتبني واالندماج فيها، عندها ستشعر بروعة تلك التجربة. 

الجميلة، وستلتقي  اإليجابية وبالعالقات  التجارب  بالعديد من  املكان ستمر  يف هذا 

بثقافات مختلفة وأناس لن تُسنح لك فرصة االلتقاء بهم لو كنت يف بلدك األصل«.

 أهم املحطات يف مسرية زينة خوري-ستيفنز املهنية  

١993: نالت زينة شهادة البكالوريوس يف علم التمريض من كلية 	 
التمريض يف الجامعة األمريكية  يف بريوت. 

١995:  نالت شهادة املاجستري يف علم التمريض من جامعة سان 	 
فرانسيسكو، كاليفورنيا. 

٢٠٠٦:  نالت شهادة الدكتوراه يف التمريض من جامعة مرييالند يف 	 

بالتيمور. 

٢٠١١:  تخرجت من برنامج تطوير مهارات القيادة، ملركز جونز هوبكنز 	 
الطبي

شغلت ألكرث من ٢٠ عاماً مناصب قيادية عليا. 	 

عملت يف كلية جونز هوبكنز للتمريض. 	 

ألفت وشاركت يف تأليف ١٥ بحثاً ودراسة يف عدد من املطبوعات 	 

واملجالت الطبية. 

نالت العديد من شهادات التقدير والجوائز لنشاطاتها املميزة يف مهنة 	 

التمريض. 

بقلم: مرييل فووت

اإلحتفال بأسبوع املمرضات ٢٠١٦
قوة من من أجل التغيري و تحسني مرونة الرعاية الصحية

التمريض  مهنة  عىل  للتعرف  املمرضات  أسبوع  احتفال  أسست 

والفنيني الذين يعملون بال كلل هنا يف مركز جونز هوبكنز أرامكو 

كل  يف  جامعا  عقدت  متنوعة  أحداث  اإلحتفال  وتضمن  الطبي. 

. وأشارت دكتورة  زينة خوري  الدكتورة  بقيادة  منطقة مع جوالت 

خوري أن هذه األحداث كانت مدعومة بشكل جيد جدا من قبل 

وتضمنت   . واإلداريني  الطبي  ارامكو  هوبكنز  جونز  مركز  مديري 

الفعاليات من جهود التحول من خالل زيارة املمرضات يف املناطق 

عىل نوبات ليلية ، الذي كان محل تقدير خاصة من قبل املوظفني 

الذين كانوا يحرسون اجب الليل املظلم و حيدا . وقد صممت هذه 

اإلحتفاالت لتشجيع التواصل بني املوظفني و تعزيز أهمية الروابط 

القوية بني املهن و بني فرق محرتفة يف املناطق االخرى .
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تّعرفوا عىل حليمة آل طالق
املمرضة اإلكلينيكية الرئيسة يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

أرامكو  مركز جونز جونز هوبكنز  رئيسة يف  إكلينيكية  التالك ممرضة  تعمل حليمة 

الطبي )JHAH(، وبهذا تكون قد حققت حلمها يف أن تصبح ممرضة أطفال وأكرث، 

الكبري واتباعها لخطة محكمة لالستمرار يف تقدمها وتطورها املهني،  بفضل إرصارها 

وهذا ما جعلها تركز بشكل أكرب عىل أهدافها املهنية الطويلة األمد. 

وقبل الدخول يف مجال التمريض، كانت حليمة تلميذة مجتهدة يف املرحلة الثانوية، 

ودرجاتها املمتازة ضمنت لها مكاناً يف كلية الطب، وكانت ستصبح طبيبة كأختها لو 

أنها اختارت الدخول يف كلية الطب. ولكن حلمها هو أن تكون ممرضة لألطفال، وقد 

عرّبت عن شغفها هذا بقولها: »لطاملا أحببت األطفال. مل يكن حلمي أن أصبح طبيبة، 

كنت أرى نفيس ممرضة تتعامل مع األطفال. لطاملا كنت أحلم بهذا األمر«. 

خالل السنة الثالثة من دراستها يف كلية التمريض يف جامعة امللك فهد، تم قبولها يف 

الربنامج الصيفي لطلبة التمريض يف مستشفى أرامكو السعودية يف الظهران. ويف السنة 

الخامسة من الدراسة أصبحت ممرضة متدربة، وعن هذه املرحلة تقول حليمة: »كنت 

القواعد األساسية للتمريض  محظوظة بتلك الفرض الذهبية ألن أتعلم وأتدرب عىل 

يف مختلف األقسام داخل املستشفى. لقد مكنني ذلك من اختيار ما يناسب قدرايت 

وإمكانيايت اهتاممايت«.  

كممرضة  مبارشة  قبولها  وتم  ٢٠٠١م،  العام  يف  التمريض  كلية  من  حليمة  تخرجت 

لألطفال يف أرامكو السعودية. ويف العام ٢٠٠٦م، ثم حصلت عىل ترقية وأصبحت كبرية 

ممرضات الكادر. وقد شجعتها املرشفة عليها ألن تضع أهدافها التي ستدعم مسريتها 

املهنية عىل املدى البعيد، وأن تعمل جادًة عىل تحقيق تلك األهداف. وقد قادتها هذه 

الخطوة إىل أن تدرك بأنها مستعدة متاماً ألن تحقق ما هو أكرب. وتقول حليمة: »قررت 

أن انتقل من طابق األطفال االعتيادي إىل وحدة العناية املركزة باألطفال )ICU(. كنت 

أعلم أن طبيعة العمل هناك صعبة للغاية، ولكنني قبلت التحدي واستفدت منه يف 

تنمية مجاالت مختلفة من شخصيتي ومهارايت وحكمي اإلكلينييك عىل الحاالت«. 

وتضيف حليمة: »عندما انتقلت من طابق األطفال االعتيادي إىل وحدة العناية املركزة 

باألطفال )ICU(، قضيت فرتة زمنية معينة ألن أصل إىل مرحلة استطعت فيها الرتكيز 

عىل مساعدة األطفال يف التعايف من أمراض صعبة ومؤملة، ومل أكن أهتم كثرياً ملشاعري 

آنذاك ومل أسمح لها بأن تؤثر عيّل سلباً. كان األمر شاقاً بالفعل«. ويف إحدى املرات، 

من  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  حليمة  عليها  تعرفت  والتي  املمرضات  إحدى  استطاعت 

مساعدتها يف تطوير مهاراتها وإمكانياتها يف مجال التمريض يف وحدة العناية املركز 

الصعبة. واستمرت  الحاالت اإلكلينيكية  الجديد ومعالجة  والتأقلم برسعة مع املكان 

 charge( املسؤولة  املمرضة  دور  بتعلم  املهنية  خطتها  تطوير  مواصلة  يف  حليمة 

 .)nurse

بربنامج  لاللتحاق  املمرضات  من  عدداً  السعودية  أرامكو  اختارت   ،٢٠٠١ العام  ويف 

شهادة املاجستري يف التمريض. واختارت حليمة االلتحاق بجامعة ملبورن يف أسرتاليا 

ألن هذه الجامعة وفرت برنامجاً يف التمريض املتقدم مع تخصص يف العناية املركزة 

باألطفال. وعن هذه الفرصة الذهبية تقول حليمة: »مل يكن األمر سهالً عىل اإلطالق. 

ولكنني ممتنة جداً ألين حصلت عىل هذه الفرصة يف حيايت«. وبعد تخرجها بنجاح 

العناية  للممرضات يف وحدة  ككبرية  السعودية  أرامكو  إىل  عادت  واحدة،  سنة  بعد 

املركزة باألطفال. 

أصبحت املمرضة حليمة ممرضة إكلينيكية رئيسة يف وحدة العناية املركزة باألطفال يف 

عام ٢٠١٣م. وهي تقود الكادر التمرييض يف ذلك الطابق، إضافة إىل تقديم اإلرشاف 

عليه عند الحاجة، كام تقوم بتدريب ممرضات األطفال الجدد عىل مهارات وكفاءات 

متخصصة، وتعليم مهارات القيادة واإلدارة للممرضات املسؤوالت وتدريب مساعدي 

املرىض عىل املهارات اإلكلينيكية، من أجل متكينهم من التطّور مهنياً وتّويل املزيد من 

املسؤوليات. 

عادت حليمة إىل مقاعد الدراسة مرة أخرى يف العام ٢٠١٥م، عندما التحقت يف أول 

العربية السعودية. حيث أنشأت  التمريض )DNP( يف اململكة  برنامج للدكتوراه يف 

مريالند  والية  يف  بالتيمور  يف   )JHSON( هوبكنز  جونز  جامعة  يف  التمريض  كلية 

الربنامج  هذا   )JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  مع  بالتعاون  األمريكية، 

وليصبحن  تنفيذية  مناصب  وليتقلدن  قائدات  ليكن  اإلكلينيكيات  املمرضات  إلعداد 

قدوات لألخريات. كام ستتعلم امللتحقات بهذا الربنامج أفضل املامرسات والتطبيقات 

وأرسهم  املرىض  حياة  تحّسن  أنها  الدراسات  أظهرت  والتي  الدالئل،  عىل  املعتمدة 

ومجتمعاتهم. 

التمريض  الدكتوراه يف  برنامج  »إن  تقول حليمة:  الربنامج،  أهمية وفائدة هذا  وعن 

)DNP( هذا يعزز مهارات القيادة واإلدارة والتطوير املهني وإدخال األدلة إىل املامرسة 



رقم الصفحة ١١

اإلكلينيكية«. أما يف مرشوعها الخاص بالتخرج من برنامج الدكتوراه، فإن حليمة تركز 

عىل تحسني كفاءة ممرضات الرعاية املركزة وثقتهن يف عالج االستبدال الكلوي املستمر 

)CRRT(، عىل أساس أن هذا العالج شبيه بغسل الكىل التقليدي، ولكنه مستمر. عادًة 

ما يتم وضع مرىض غسيل الكىل عىل الجهاز املختص لثالث أو أربع ساعات متواصلة 

يف اليوم الواحد ولعدة مرات يف األسبوع، بينام يتم وضع املرىض الذين يتلقون عالج 

)CRRT( عىل الجهاز املخصص بالعالج بشكل مستمر ولعدة أشهر. 

وعن عملية تحسني تطبيق هذا العالج لدى األطفال املرىض، تقول حليمة: »الحظت 

أن تطبيق العالج )CRRT( قليل جداً يف وحدة الرعاية املركز لألطفال، إذ قد يُستخدم 

٣ أو ٤ مرات يف السنة فقط. وأن املمرضات ال ميارسن هذا التطبيق بشكل منتظم. 

إيجاد سبل معينة تساعد عىل زيادة ثقة املمرضات وكفاءتهن عند  أنا أحاول  لهذا، 

واملرىض  الطبي  الكادر  يفيد  أن  ميكنه  الذي  املهم،  الطبي  اإلجراء  لهذا  استخدامهن 

معاً«. 

إ، مهنة التدريس ليس أمراً جديداً يف حياة حليمة، فأخواتها معلامت، وحليمة تستمتع 

أهدافها  يف  التفكري  عن  تتوقف  ال  أنها  كام  العمل.  يف  اآلخرين  تدريب  يف  بدورها 

البعيدة املدى يف أن تصبح قائدة لألجيال القادمة من املمرضات السعوديات. 

السعودية  أرامكو  برشكة  التحقت  ألين  جداً  وسعيدة  ممتنة  »أنا  حليمة:  وتقول 

ومبركز جونز هوبكنز، حيث أحظى اليوم بالكثري من الفرص املهنية التي تساعدين يف 

تطوير ذايت«، وتضيف: »إن كان هنالك تخطيط مناسب للتطوير املهني للممرضات 

أنا  السعودية.  العاملة  القوى  ضمن  عليهن  املحافظة  شأنه  من  فهذا  السعوديات، 

شخصياً أرى نفيس مستقبالً مّدرسة يف إحدى كليات التمريض«.  

٢٠٠١: نالت حليمة التالك شهادة البكالوريوس يف علم التمريض بامتياز 	 

من جامعة امللك فيصل يف الدمام. 

٢٠٠١:  تم تعيينها كممرضة للكادر من قبل رشكة أرامكو السعودية يف 	 
قسم األطفال يف املستشفى

٢٠٠٦: حصلت عىل أول ترقياتها يف العمل.	 

٢٠١١: حصلت عىل شهادة املاجستري يف مامرسة التمريض املتقدم، من 	 
جامعة ميلبورن األسرتالية

 	 Against the Current( ٢٠١3: نالت املرتبة األوىل، وجائزة
Healthcare Award( ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عن ابتكارها 

إلجراء طبي خايل من األمل ملعالجة األطفال املرىض. 

٢٠١5: تم قبولها يف برنامج الدكتوراه يف مامرسة التمريض، يف بالتيمور يف 	 
والية مريالند األمريكية والظهران، والذي أنشأته كلية التمريض يف جامعة 

جونز هوبكنز يف بالتيمور يف والية مريالند األمريكية، بالتعاون مع مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي.   

أهم املحطات يف مسرية أميا املهنية

بقلم: مرييل فووت
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 اإلستعامل اآلمن لطب األعشاب

واملنتجات  عديدة،  فروعاً  بالحمية  والخاصة  الطبية  الغذائية  املكمالت  صناعة  تضم 

العشبية أحد فروعها املربحة. ويف واقع الحال، أنفق مستهلكو املنتجات املصنوعة من 

األعشاب يف عام ٢٠٠٠م أكرث من ٥٩٠ مليون دوالر أمرييك يف رشاء منتجات عشبية 

لعالج مختلف الحاالت التي قد ترتاوح ما بني فقدان الوزن وتخفيف الحساسية وعالج 

إىل  توصلنا  البديل،  بالطب  املستهلكني  اهتامم  تزايد  ومع  السكري.  االكتئاب ومرض 

نتيجة مفادها أنه بغض النظر عن املرض الذي يصاب به الفرد، يفرتض الناس أن هنالك 

دواء عشبي أو نبايت مناسب لعالجه.

ولكن يجب عىل املرىض ومامريس الرعاية الصحية أن يتذكروا دامئاً أن تلك العالجات 

العشبية ما هي إال أدوية. وهي ال تختلف عن األدوية املعروفة بيشء، فلها مضارها 

الجانبية وبالتايل ال بّد من توخي الحذر عند تناولها، فقد تتفاعل كيميائياً مع األدوية 

والعقاقري األخرى، وقد ينجم عنها إما خفض أو زيادة يف اآلثار الجانبية لألدوية، ومن 

أو  الطبيب  يستشريوا  بأن  دامئاً  املرىض  ننصح  فإننا  لذلك،  لها.  السلبية  اآلثار  ضمنها 

الصيديل بشأن األدوية املصنوعة من األعشاب قبل الرشوع يف تناولها. 

»يعتقدها  التي  األدوية  أو  البديلة،  العالجات  حفظ  موجة  الحارض  وقتنا  يف  تتزايد 

الناس« بأنها آمنة، ولكن ما يجب أن يفهمه املرىض ومامرسو الرعاية الصحية أن كلمة 

النباتات  من  الكثري  األرضار.  من  وخاٍل  آمن  اليشء  أن  بالرضورة  تعني  ال  »طبيعي« 

تخضع  ال  التي  و\أو  املجازة  غري  العشبية  املنتجات  أن  كام  سامة.  تعترب  واألعشاب 

لسيطرة الهيئات الحكومية والتي يتم انتاجها يف مرافق غري نظامية وغري مرخصة قد 

تكون ملوثة مبواد سامة أو مبواد غري مّصح بها، أو مبكونات كيميائية خطرة. 

بأنها آمنة وتُعطى  الناس  التي يضنها  العشبية  العالجات  الكثري من  بالذكر أن  جدير 

للنساء الحوامل واألطفال والنساء املرضعات وكبار السن، مل يثبت إىل اآلن بأنها آمنة 

فعالً وخالية من املخاطر.

إن كنت ستخضع لتداخل جراحي، فال تتناول أي دواء عشبي من دون استشارة طبيبك، 

ألن بعض األدوية العشبية قد تغرّي تأثريات املواد املخدرة او تؤثر سلباً عىل األدوية 

التي تعمل عىل تخرث الدم. 

وإن كنت تعاين من مرض خطر أو مشاكل صحية يف الكبد، فال تتناول أية أدوية عشبية 

من دون استشارة الطبيب املختص. 

األدوية العشبية والهيئات التنظيمية الرسمية 

بها«  والتوعية  الغذائية  املكّمالت  »قانون  األمرييك  الكونجرس  سّن  ١٩٩٤م،  عام  يف 

)Dietary Supplement Health and Education Act( )DSHEA(، والذي مبوجبه 

الدواء  إدارة  من  موافقة  عىل  الحصول  األعشاب  منتجات  مصّنعي  عىل  يشرتط  مل 

الفيدرالية )FDA( قبل تصنيع منتجاتهم وتسويقها إىل املستهلكني. ومبوجب القسم 

رقم ٤ من )DSHEA(، يقع عىل إدارة الدواء الفيدرالية عبء إثبات ما إذا كان الدواء 

العشبي املطروح غري صاٍف أو ملّوث. مل يكن عىل مصنعي األدوية العشبية إثبات ما 

إذا كانت منتجاتهم آمنة لالستخدام البرشي أم ال. 

دراسة سعودية 

أجريت دراسة سعودية لتقييم جودة ونوعية العالجات العشبية املتداولة يف اململكة 

حسن،  ه.  الطفيل،  م.  بوجوز،  )م.  و٢٠٠١م   ٢٠٠٠ عامي  بني  السعودية  العربية 

التفاعالت الدوائية املضادة واستعراض للمواد السامة، ٢٠٠٢م( وضّمت الدراسة مائتان 

وسبع وأربعون )٢٤٧( منتجاً مصنوعاً من األعشاب، وكانت النتيجة كام ييل: 

احتوت )8( مستحرضات دوائية من أصل )٢٤٧( عىل أدوية صناعية )مثل اإليبوبروفني 

ودايبريون املوجودين يف كبسوالت لعالج الروماتزم(. احتوت )٣٩( من العينات عىل 

تراكيز مرتفعة من املعادن الثقيلة، كاألدوية التي تُعالج مرض اللوكيميا )التي احتوت 

عىل تركيز كبري من الزرنيخ(، وكرميات تبييض البرشة )التي احتوت عىل تركيز مرتفع 

من الزئبق(. كام كانت )١8( عينة ملوثة بكائنات مجهرية، واحتوت )١٤( عينة عىل 

مواد سامة ذات أصل طبيعي. 

وخلُصت الدراسة إىل أن ٧٧ من أصل ٢٧٤ من املستحرضات الدوائية )أي أكرث من ٣٠ 

باملئة( تعترب خطرة الحتوائها عىل معادن ثقيلة أو ملوثة بالبكترييا أو الحتوائها عىل 

مواد عضوية سامة. كام خلُصت الدراسة أيضاً إىل أن هنالك رضورة ملّحة للسيطرة عىل 

انتاج مثل هذه املستحرضات العشبية واستريادها من الخارج ومبيعاتها. 



رقم الصفحة ١٣

بقلم: حبيب منري قسم الخدمات الصيدلية

نصائح ملستهليك األدوية العشبية  

تذكر دامئاً أن جودة وقوة واستخدامات املنتجات املصنوعة من األعشاب تتنوع بشكل 

كبري، وعليك أن تتوخى الحذر عند تناولها، فاالدعاءات بأنها منتجات آمة وغري خطرة، 

العبارات  عليها  تُكتب  التي  املنتجات  من  أحذر  لذلك،  املادية.  باألدلة  مدعمة  غري 

التالية بالخط العريض: 

آمنة بنسبة ١٠٠ باملئة. 	 

آمنة ألنها طبيعية. 	 

ال تسبب آثاراً جانبية. 	 

ال تتفاعل مع األدوية األخرى. 	 

من 	  فوراً  يتوقف  أن  املستهلك  عىل  أن  عليه  يُكتب  منتج  أي  من  أيضاً  إحذر 

استهالك املنتج أو يغري الجرعة املوصوفة له. واسترش طبيبك قبل تغيري جرعات 

أدويتك املوصوفة. 

إنتبه من االدعاءات املظللة التي تُطلق بشأن أي دواء عشبي، والتي تفرتض أنه 	 

قد مينع أو يعالج مرض ما. 

املعلومات 	  إىل  تفتقر  والتي  املنتجات  عىل  املثبتة  املزيفة  العناوين  من  أحذر 

الكاملة  القامئة  إىل  العبوات  هذه  مثل  تفتقر  وقد  املنتج،  باستخدام  الخاصة 

للمكونات التي يحتويها املنتج. 

أن 	  تفرتض  فال  مختلفة.  معلومات  عىل  املتشابهة  العشبية  األدوية  تحتوي  قد 

النوع الذي يحتوي عىل محظورات أقل هو أكرث أماناً بالرضورة من غريه. 

 	

غري 	  األدوية  فأكرث  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  مواقع  من  العشبية  األدوية  تطلب  ال 

املرخصة تُباع بهذه الطريقة، وقد تحتوي عىل مكونات صيدالنية محضورة أو قد 

تكون ملوثة مبعادن ثقيلة سامة. 

إن لجميع األدوية، ومن ضمنها األدوية العشبية، آثاراً جانبية وتفاعالت غري مرغوبة. 

فإن واجهت تفاعالً ما أو تحسساً ما من دواء عشبي، فعليك إيقاف تناوله فوراً وتبليغ 

طبيبك أو الصيديل بذلك. 

بقلم : ليال الخطيب

أبعد أدويتك عن متناول األطفال. 	 

أحفظ أدويتك بعيداً عن الحرارة املبارشة والضوء. 	 

ال تخزّن األدوية يف األماكن الرطبة أو الحارة. 	 

تعليامت 	  تشرتط  مل  ما  الثالجة  يف  األدوية  تخّزن  ال 

تخزينها ذلك. 

ال ترتك أدويتك يف السيارة ملدة طويلة. 	 

ال تحتفظ باألدوية املنتهية صالحيتها أو باألدوية التي 	 

مل تعد بحاجة إليها. 

 	 

التخزين اآلمن لألدوية: 



رقم الصفحة ١٤

 نصائح غذائية لصحة الجلد
لتبدو أكرث صحة وشباباً

للتغذية املناسبة املتوازنة التي تحتوي عىل جميع املواد املغذية التي يحتاجها الجلد 

جلده.  وإرشاقة  نضارة  عىل  واملحافظة  الفرد  شكل  تحسني  يف  كبري  دور  والجسم 

ولتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، نويص باتباع النصائح الصحية التالية:

من 	  وتحميه  وجلدك  بالكامل  جسمك  تغذي  ومتوازنة  صحية  وجبات  تناول 

مجموعات  الوجبات  هذه  تحتوي  أن  وميكن  التلف.  أو  البهتان  أو  الجفاف 

األغذية التالية: 

باأللوان كالطامطم والجزر والخيار والربتقال 	  الغنية  الفواكه والخرضوات 

والعنب والسبانخ والفلفل بألوانه والربوكيل واملوز والكيوي. ويُوىص بتناول 

خمس وجبات مختلفة يومياً من الفواكه والخرضوات.  

الشمس 	  عباد  زيت  أو  الكانوال  أو  الزيتون  كزيت  الصحية  الزيوت 

لنضارة  والبذور فهي صحية جداً  واللوز  كالجوز  اململحة  واملكرسات غري 

لتجنب  باعتدال  واملكرسات  الزيوت  تناول  يجب  ولكن  وتغذيته.  الجلد 

زيادة الدهون يف الجلد. 

بالكالسيوم 	  غنية  ألنها  الدسم  من  والخالية  القليلة  األلبان  منتجات 

والفيتامني دال. 

أهمية مضادات األكسدة 

السن عىل  التقدم يف  آثار  أمراض كثرية وتقليل  األكسدة مكافحة  تستطيع مضادات 

ممكنة. وهي  فرتة  أطول  وشبابه  والجلد  الجسم  ونضارة  وتحافظ عىل صحة  الجلد 

تعمل عىل تعطيل مفعول الجذور الحرة )free radicals( التي تتلف الجلد وتؤدي 

إىل ظهور التجاعيد وآثار التقدم يف العمر عليه. وتتواجد مضادات األكسدة بكرثة يف 

الفواكه والخرضوات واملكرسات غري اململحة والشاي األخرض والبذور وسمك الساملون. 

الجلد  فهو يحفز نضارة  لألكسدة أيضاً  الدهني األوميجا ثري مضاداً  الحامض  ويعترب 

ويكرث يف الجوز واللوز واألفوكادو والتونا والساملون.      

أهمية السلينيوم 

السيلينيوم هو أحد املواد املغذية املهمة التي تساعد يف وقاية الجلد من التلف الناجم 

عن أشعة الشمس ويكافح ظهور التجاعيد من خالل تقليل آثار الجذور الحرة عىل 

األلبان )ويفضل  البحرية والفواكه والخرضوات ومنتجات  املأكوالت  الجلد، ويكرث يف 

منها الخايل والقليل الدسم( والحبوب الكاملة والدجاج املنزوع الجلد.   

أهمية البيتا كاروتني

 
يغذي البيتا كاروتني الجلد ويصلحه ويجعل مظهره صحياً، وتكرث هذه املادة املغذية 

يف الخرضوات الخرضاء الورقية والجزر.



رقم الصفحة ١٥

بقلم: قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

أهمية الربوتني 

عىل  تحافظ  التي  الكوالجني  لصنع  يحتاجها  التي  املغذية  باملواد  الجلد  الربوتني  ميّد 

صحة ونعومة الجلد وتدعم قدرته عىل إصالح نفسه ذاتياً. ويكرث الربوتني يف املأكوالت 

كالفول  املجففة  والبقوليات  والبيض  األلبان  ومنتجات  واللوم  والدجاج  البحرية 

والعدس. ويوىص بتناول الربوتني املوجود يف منتجات األلبان القليلة والخالية الدسم 

ويف الدجاج املنزوع الجلد واللحم األحمر الخايل من الدهون. 

أهمية السوائل 

وعصائر  املحالة  غري  الفاكهة  وعصائر  الدسم  القليل  كالحساء  كثرية،  أنواع  للسوائل 

الخرضوات واملاء، وكلها تحمي الجلد من الجفاف وتبقيه نرضاً ورطباً. إن عدم رشب 

أما  الجلد.  ومنها  الجسم،  بأعضاء  كبرية  أرضار  إىل  يؤدي  السوائل  من  كافية  كميات 

املرشوبات الحاوية عىل الكافيني )كالقهوة والشاي والكوال( فال تسهم أبداً يف ترطيب 

الجلد أو تحمي الجسم من الجفاف، بل عىل العكس، فاإلكثار منها يؤدي إىل نضوب 

السوائل، كاملاء، من الجسم. وتُسهم السوائل الصحية يف توزيع مضادات األكسدة يف 

 .)free radicals( أعضاء الجسم كافة وتساعد يف التخلص من الجذور الحرة

أهمية الفيتامينات 

تسهم الفيتامينات )A( و)B( و)C( و)D( و)E( يف تعزيز صحة الجسم وإصالح الجلد 

املترضر وحاميته من آثار الشمس الضارة. كام تساعد أيضاً يف تعطيل مفعول الجذور 

الحرة )free radicals( التي تتلف الجلد وتؤدي إىل ظهور التجاعيد. إن تناول وجبات 

متوازنة غنية بالفيتامينات والربوتينات التي متّد الجسم ملا يحتاجه من التغذية تُسهم 

يف املحافظة عىل صحة الجسم وإصالح وتجديد البرشة. 

أهمية النوم  

يحتاج الجسم ما بني ٧ إىل 8 ساعات من النوم يومياً، وهذه الفرتة كافية لتجديد خاليا 

الجلد وإصالحه، ناهيك عن فوائد النوم للمحافظة عىل صحة الدماغ والجسم برمته. 

نصائح صحية أخرى 

تجنب التدخني )اإليجايب والسلبي( ألنه يُتلف الجلد ويعّجل من شيخوخته ألنه 	 

يقلل من تدفق الدم إىل الجلد. 

أعضاء 	  إىل  املغذية  املواد  وإيصال  الدم  تدفق  من  تقلل  ألنها  األنيميا  من  قلل 

الجسم، والجلد من ضمنها. وللتخلص من األنيميا )أو فقر الدم( ال بد من تناول 

األغذية الغنية بالحديد والفوليك أسيد والفيتامني يب ١٢، وهي تكرث يف املأكوالت 

البحرية والحبوب املعززة واللحوم املنزوعة الدهن والخرضوات الورقية الخرضاء 

والدجاج املنزوع الجلد والبيض. 

أحمي جلدك من التلوث ومن التعرض ألشعة الشمس الضارة لفرتات طويلة من 	 

خالل استخدام كرميات الحامية من الشمس املعتمدة طبياً. 

ألن 	  وجلدك،  للمحافظة عىل صحة جسمك  بانتظام  الرياضية  التامرين  مارس 

الجلد،  إىل  املغذية  واملواد  األوكسجني  وإيصال  الدموية  الدورة  تعزز  الرياضة 

وتساعد الجسم يف طرد السموم التي تتلف الجلد وتعّجل من شيخوخته، كام 

أن االنتظام مبامرسة الرياضة، كاإليروبكس ومتارين القوة، ٥ مرات عىل األقل يف 

األسبوع وملدة ٤٥ دقيقة يف كل مرة سيساعد كثرياً يف طرد السموم من الجسم .

إن املحافظة عىل نظافة الجلد والدوام عىل إزالة خاليا الجلد امليتة يدعم صحته 	 

ويقلل من خطر اإلصابة باألمراض. 

ال بد من املحافظة عىل الصحة العامة من خالل إبقاء معدالت السكر يف الدم 	 

املحافظة عىل  بها من أجل  الدم والدهون ضمن مستوياتها املسموح  وضغط 

ويقلل  الجلد  عىل  سلباً  يؤثر  الحاالت  هذه  معدالت  ارتفاع  إن  الجلد.  صحة 

من رسعة الدورة الدموية ويعرقل وصول املواد املغذية إىل الجلد وإىل أعضاء 

الجسم األخرى.



رقم الصفحة ١٦

بقلم: قسم التغذية الرسيرية وخدمات 

التغذية يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي
فكّر وتّصف بلون أخرض ! 

لنعمل معاً من أجل صحتنا وصحة عاملنا.

مبناسبة يوم األرض العاملي املوافق الـ ٢٢ من شهر أبريل، يقدم لكم الخرباء يف مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي بعض النصائح واإلرشادات الصحية التي تراعي البيئة وصحة كوكبنا 

الجميل: 

ميكنك أن تساهم اليوم يف حامية بيئتنا من خالل مراعاة صحتك يف كل مجاالت العمل 	 

واالسرتخاء والراحة: 

اإلقالل: أخرت من األطعمة كميات مناسبة تستطيع أنت وأرستك تناولها كلها يف 	 

فرتة زمنية معينة، وهذا سيقلل من ضياع الطعام ويساعد يف تجنب اإلفراط يف 

أو  الورقية  األكواب  بدالً من  السوائل  الزجاجي لرشب  الكوب  أستعمل  تناوله. 

الستايروفوم. 

إعادة التدوير: ضع العلب املصنوعة من األملنيوم والقناين البالستيكية والزجاجية 	 

يف حاويات إعادة التدوير بدالً من رميها يف سلة املهمالت االعتيادية. 

التجارية 	  البالستيكية للمحال  العلب واألكياس  إعادة االستعامل: أعد استعامل 

يف رمي املهمالت. كام ميكنك استعامل العلب البالستيكية التي تحصل عليها من 

املطاعم مرة أخرى بعد غسلها جيداً. 

االنتقاء الجيد: أنتقي الوجبات الغذائية املتوازنة لتساعدك يف الحفاظ عىل نظام 	 

ذو  الصحي  النظام  أن  دامئاً  وتذكر  الصحية،  أهدافك  تحقيق  ويف  حيايت صحي 

فائدة كبرية لك وألرستك ولبيئتك. 

طرق ذكية وعملية لتقليل الضائع من الطعام، توفر املال وتنقذ بيئتك

تّسوق عىل نحو ذيك ألن التقليل من هدر الطعام يبدأ من محال البقالة. فقد لوحظ أن 	 

الفواكه والخرضوات والخبز تشكل نسبة كبرية من الطعام املهدور. من املهم أن تتأكد 

دامئاً من تاريخي أنتاج املادة وانتهاء صالحيتها قبل رشائها، وشكلها الخارجي. 

عندما تريد تسّوق الطعام، ضع مسبقاً قامئة باملواد التي تحتاجها لتجنب اإلفراط يف 	 

الرشاء. وال تتسّوق وأنت جائع، ألن األمر سينتهي بك مع مشرتيات ال تحتاجها فعلياً، 

وتجنب أيضاً التسّوق خالل فرتة الخصومات الخاصة باألطعمة ألنك قد تشرتي صناديق 

أو أكياس كبرية من الفواكه والخرضوات والخبز لست بحاجة لها. 

أطبخ الطعام بحكمة، وتجنب وضع كميات كبرية من الطعام يف صحنك. واألفضل أن 	 

تقلل  وبذلك  الطعام  تناول  يف  اإلفراط  لتتجنب  واألكواب  الصغرية  الصحون  تستعمل 

ترك البقايا. 

أحتفظ بالقليل من الطعام غري املتناول يف الثالجة، وثبّت عالمة عليه مع التاريخ وحاول 	 

تناوله خالل ثالثة أيام.

 

تجنب اإلفراط يف تخزين الطعام يف الثالجة ليك تسمح بجريان الهواء البارد يف داخلها 	 

واستعمل األطعمة املخزونة حسب أقدمية تخزينها. 

تجنب كل أنواع التدخني، اإليجايب والسلبي معاً. فهو ليس مرضاً فقط بصحتك ولكنه 	 

مرض أيضاً ببيئتك. 

إعادة 	  ميكن  بحقائب  عنها  واستعض  البالستيكية،  لألكياس  استعاملك  وقلّل  حّدد 

استعاملها عدة مرات كلام ذهبت للتسوق. 

ال تهدر يف استخدام املاء والكهرباء. أطفئ املصابيح كلام غادرت غرفتك واطفئ األجهزة 	 

اإللكرتونية التي ال تستعملها. 



رقم الصفحة ١٧

الوصفات الصحية

بابا غنوج

بابــا غنــوج هــو مــن أطبــاق املقبــالت املشــهورة يف الــرشق األوســط ودول البحــر املتوســط، 

ــاف  ــي باأللي ــق غن ــذا الطب ــان. ه ــن الباذنج ــايس م ــكل أس ــة بش ــة معمول ــو تغميس وه

ــادن. ــات واملع ومضــادات األكســدة والفيتامين

  املقادير )٦حصص(: 

٦ قطع من صدور الدجاج الخالية من الجلد، 	 

حبات كبرية من الباذنجان  	    ٤

مالعق طعام من عصري الليمون 	   ٦

فصوص من الثوم املقرش واملهروس 	   ٣

ملعقة طعام من زيت الزيتون 	    ٢

ملعقة طعام من البقدونس املفروم 	    ٣

طريقة التحضري: 	 

سّخن الفرن مسبقاً عىل درجة حرارة ٤٠٠ درجة فهرنهايتية.	 

باستخدام الشوكة، قم بوخز جوانب حبات الباذنجان أو أقطعها لنصفني. 	 

أشــوي حبــات الباذنجــان لـــ٤٥ دقيقــة مــع تقليبهــا كل دقيقتــني أو ثالثــة أو إىل أن 	 

يتحــول قرشهــا إىل اللــون األســود ويصبــح رخــواً. 

ــا 	  ــود يف داخله ــب املوج ــرج اللّ ــم أخ ــالُ ، ث ــربد قلي ــا لت ــرن واتركه ــن الف ــا م أخرجه

ــرش.  ــن الق ــص م ــة، وتخلّ بامللعق

بابا غنوج
@JHAH_NEWS
#JHAH_Recipes

ضع اللّب يف إناء للخلط، وأهرس اللّب بالشوكة أو بالخالط. 	 

يصبح 	  أن  إىل  بامللعقة  برفق  املزيد  واخلط  الليمون  وعصري  املهروس  الثوم  أضف 

الباذنجان ناعامً وذو قوام كرميي. 

ضعه يف صحن التقديم. 	 

ميكنك تزيني الطبق بالبقدونس املفروم ورشائح الليمون 	 

أو 	  الدسم  القليلة  واللبنة  والخيار  والطامطم  األسمر  والخبز  الزيتون  زيت  مع  قّدمه 

الزبادي القليل أو الخايل الدسم لجعل الطبق مغذياً وأكرث توازناً.  

محتوى الدهون والسعرات الحرارية )لكل حصة(: 

٥٠ سعرة حرارية يف كل كمية 	 

٥ غرامات من الدهون يف كل كمية  	 

امللف الصحي: 

هــذا الطبــق الصحــي مناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب ألنــه خــايل 

مــن الكولســرتول والدهــون املشــبعة، وهــو مناســب أيضــاً لألطفــال والحوامــل واملرضعــات 

ــب  ــل نس ــي تقل ــة الت ــارص الغذائي ــي بالعن ــو غن ــكري. وه ــني بالس ــن واملصاب ــار الس وكب

اإلصابــة بأمــراض القلــب والرسطــان. ال يــوىص بإعطــاء هــذا الطبــق لألطفــال تحــت ســن 

الواحــدة.  

بقلم: قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي
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التطعيامت
التطعيامت األساسية ١٠١

جزء مهم من الحفاظ عىل صحتك وصحة أرستك هو الوقاية من األمراض واألوبئة. 

والتطعيامت تساعدنا يف البقاء بصحة جيدة، ولهذا تويص املنظامت الصحية الكربى 

دامئاً   )WHO( العاملية  الصحة  ومنظمة   )CDC( األمراض  عىل  السيطرة  كمركز 

التطعيامت  إعطاء  يبدأ  والبالغني.  واألطفال  الجدد  املواليد  تطعيم  عىل  باملواظبة 

تعزيزية  جرعات  كذلك  بإعطائه  ويوىص  الرابعة،  السنة  بلوغه  قبل  من  للطفل 

املُعدية  اللقاحات تحميه من األمراض  الرابعة. وهذه  ضد أمراض معينة بعد سنته 

)أ(  الفايرويس  الوبايئ  الكبد  األملانية والتهاب  كالجدري والحصبة والنكاف والحصبة 

الرئوي والعديد من  و)ب( وشلل األطفال والتهاب السحايا والسعال الدييك والسل 

األمراض التنفسية األخرى. 

يختلف مفعول وعمل التطعيامت من تطعيم آلخر اعتامداً عىل نوع اللقاح. وعموماً، 

تعمل جميع اللقاحات عىل تعزيز مناعة الجسم ضد األمراض. ومثال عىل ذلك، إن تم 

تطعيم الطفل بلقاح الجدري )chicken pox( وحصل عىل املناعة الالزمة، فلن يُصاب 

بهذا املرض حتى لو تعرض له يف وقت الحق من حياته. عادًة ما تُعطى اللقاحات عىل 

شكل حقن طبية، وقد تتخذ لقاحات أخرى شكل قطرات سائلة تُعطى عن طريق 

الفم، أو شكل رذاذ أنفي. وجميع اللقاحات يجب أن تُعطى من قبل موظف الرعاية 

الصحية املتمرس. 

تُسهم التطعيامت يف حاميتك وأرستك من األمراض املعدية ويف مكافحة أوبئة وأمراض 

تعزيز  لحملة  نتيجة  تقريباً  األطفال  شلل  عىل  القضاء  تم  ذلك،  عىل  ومثال  معينة. 

القرن املايض.  والتي انطلقت منذ أن ظهر املرض يف الخمسينيات من  املناعة عاملياً 

والتطعيامت ال تحميك أنت وعائلتك فقط من األمراض، بل تساعد مجتمعك برمته يف 

تحسني صحته وسالمته. جدير بالذكر، أن النساء الحوامل واملرىض وكبار السن هم من 

أكرث الرشائح السكانية التي يكون جهازها املناعي ضعيفاً. وإن أصيبوا مبرض معدي ما، 

كالجدري، فالنتيجة ستكون كارثية وقد تهدد حياة املريض. فبالتطعيم، نحمي أنفسنا 

وأهلنا ونحمي اآلخرين الذين ال ميتلكون جهازاً مناعياً قوياً. 

للتطعيامت،  الجانبية  اآلثار  املايض، ظهرت جداالت وتقارير كثرية مغلوطة حول  يف 

تؤكد  واليوم،  وأطفالهم.  أنفسهم  تلقيح  من  الناس  من  الكثري  امتناع  يف  ونجحت 

التّوحد  اللقاحات ومرض  ارتباط سببي بني  دراسات حديثة عديدة عىل عدم وجود 

)autism(. عموماً، تعترب التطعيامت وسيلة آمنة للحامية من األمراض، ولكنها ال تخلو 

من بعض اآلثار الجانبية البسيطة التي تيل أخذ اللقاح، كالحّمى وأمل جسدي وخاصة 

يف مكان الَحِقن، ولكن هذه اآلثار تختفي متاماً بعد فرتة وجيزة من إعطاء اللقاح. وأي 

شخص يتناول أدوية معينة أو لديه حساسية من بعض األطعمة، يتوجب عليه تبليغ 

مقدم الرعاية الصحية عىل الفور قبيل أخذ أي لقاح.   
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FNP، MPH ،بقلم: أنجيال ويكينز باسيت

لقاح اإلنفلونزا السنوي لجميع الفئات العمرية بدءاً من عمر الستة أشهر. 

الجدول التايل يستعمل يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ويضم كافة اللقاحات املوىص بها. بعض اللقاحات املذكورة تعتمد عىل الوضع الطبي للفرد أو بلده األصل.

 )JHAH( جدول تطعيامت األطفال يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
)B( التهاب الكبد الفايرويس                                                                            )BCG( السل الرئوي عند الوالدة

شلل األطفال        الدفرتيا والكزاز والسعال الدييك

لقاح )Hib(        لقاح ضد البكرتيا املسببة ملرض ذات الرئة وأمراض األذن          فايروس روتا للوقاية من اإلسهال
عمر شهرين

)B( شلل األطفال        الدفرتيا والكزاز والسعال الدييك                                       التهاب الكبد الفايرويس الوبايئ

لقاح )Hib(        لقاح ضد البكرتيا املسببة ملرض ذات الرئة وأمراض األذن          فايروس روتا
عمر 4 أشهر

)B( شلل األطفال       الدفرتيا والكزاز والسعال الدييك                                        التهاب الكبد الفايرويس الوبايئ

لقاح )Hib(        لقاح ضد البكرتيا املسببة ملرض ذات الرئة وأمراض األذن  
عمر ٦ أشهر

الحصبة              لقاح Meningococcal  )للوقاية من التهابات األغشية السحائية  املحيطة  باملخ و النخاع الشويك عمر 9 أشهر

شلل األطفال                                                                                       الحصبة والنكاف والحصبة األملانية )روبيال( 

  Meningococcal لقاح ضد البكرتيا املسببة ملرض ذات الرئة وأمراض األذن                                لقاح
عمر ١٢ شهراً

شلل األطفال                                                                                       الدفرتيا والكزاز والسعال الدييك

لقاح )Hib(                                                                                        الحصبة والنكاف والحصبة األملانية )روبيال( 

)Varicella( الجدري

عمر ١8 شهراً

)A( التهاب الكبد الفايرويس عمر ٢4 شهراً

شلل األطفال                       الدفرتيا والكزاز والسعال الدييك                       الحصبة والنكاف والحصبة األملانية 

   )Varicella( الجدري
من 4 – ٦ سنوات

Meningococcal لقاح         )Tdap( الثاليث البكتريي من ١١ – ١٢ عاماً

Meningococcal لقاح من ١٦ – ١8 عاماً
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أسألوا الخرباء 
إجابات مقدمة لحامية البرشة من طبيب الجلد بجونز هوبكنز ميديسن د. بينجامني لوكشني 

MD. الدكتور بينجامني لوكشني
أخصايئ الجلدية وخبري الوقاية من الشمس

َمن منا ال يرغب يف برشة ملساء وناعمة وخالية من التجاعيد أو حروق الشمس، التي إن حصلت ستزيد من فرص اإلصابة برسطان الجلد. ولكن بوجود كّم هائل من مراهم 

الوقاية من الشمس والكثري من الخرافات التي تتعلق بكيفية حامية الجلد، ما يزال يف أذهان الناس الكثري االستفسارات واألسئلة. وهذه املرة، سيقوم أخصايئ الجلدية وخبري 

الوقاية من الشمس بينجامني لوكشني الحاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب ، بالرد عىل بعض األسئلة التي تشغل بال الكثريين حول حامية البرشة من أشعة الشمس.

هل أحتاج لكريم الوقاية من الشمس يف اليوم الغائم؟ 

أويص  وأنا  الشمس.  من  الحامية  كريم  وضع  إىل  تحتاج  الغائم  اليوم  يف  حتى  أجل، 

باستعامله يومياً ألن األشعة فوق البنفسجية تستطيع أن تتغلغل خالل السحاب. ويف 

الحقيقة، مييل الناس إىل اإلقالل من كرميات الوقاية يف األيام الغامئة فيصابون بحروق 

الشمس.
 

إن كانت عبارة »مقاوم للامء« مكتوبة عىل كريم الوقاية من الشمس، هل 

احتاج فعالً إىل وضعه من جديد بعد السباحة؟ 

كنت  وإن  اليوم.  خالل  التجديد  إعادة  إىل  تحتاج  الشمس  من  الوقاية  كرميات  كل 

تتعرق بغزارة أو إن بقيت يف املاء لساعات طويلة، فعليك إعادة وضع كريم الوقاية 

من الشمس. وإن كُتبت العبارة عىل كريم الوقاية، فأعلم أن هذه الكرميات تقاوم املاء 

لـ٤٠ أو 8٠ دقيقة فقط، وبعد ذلك، ال بّد من وضع كريم الحامية من جديد لتضمن 

الحامية املطلوبة لبرشتك. 

هل احتاج لكريم الوقاية من الشمس إن كانت برشيت داكنة؟ 

الوقاية من الشمس حتى لو كانت برشتك داكنة. جميع  أجل، يجب أن تضع كريم 

أنواع وألوان البرشة تكون معرضة للتأثريات السلبية للطاقة الشمسية، وبالتايل، تحرق 

الشخص إىل  الذي يتعرض فيه  الحّد  تتلفها إىل  البرشة وقد  ألوان  الشمس كل  أشعة 

رسطان الجلد. 

هل لكريم الوقاية من الشمس تاريخ صالحية؟ وهل يجوز استعامل كريم 

الوقاية املنتهي الصالحية؟ 

هذه  أغلب  وأن  خاصة  محدد،  صالحية  تاريخ  له  الشمس  من  الوقاية  كريم  أجل، 

الكرميات تحتوي عىل عدد من املواد الكيميائية إىل جانب الواقيات الفيزيائية مثل 

أوكسيد الزنك وثاين أوكسيد التيتانيوم. أما كرميات الوقاية من الشمس التي ال تحتوي 

عىل تاريخ صالحية فال يوجد دليل أو ضامن عىل أن منتج سيظل تأثريه فّعاالً لفرتات 

املنتهي  الوقاية  كريم  من  تّخلص  ما،  منتج  بشأن  شكوك  لديك  كانت  وإن  طويلة. 

الصالحية إن كان متعرضاً لدرجات حرارة مرتفعة أو إن تغرّي لونه أو قوامه. 

هل يحتوي كريم الوقاية من الشمس مواد كيميائية؟ 

هنالك نوعان عاّمان من واقيات الشمس: الفيزيائية والكيميائية. يف كرميات الوقاية 

الفيزيائية تستخدم فالتر فيزيائية لألشعة فوق البنفسجية، بينام يُستخدم يف كرميات 

من  أنواع  أيضاً  وهنالك  البنفسجية.  فوق  لألشعة  كيميائية  فالتر  الكيميائية  الوقاية 

الكرميات تجمع النوعني معاً. تحمي الكرميات الفيزيائية الجلد من الشمس من خالل 

عكس أو منع أشعتها من السقوط عىل الجلد، بينام تقوم كرميات الوقاية الكيميائية 

متتص  ولكنها  الشمس  أشعة  تشتت  الكيميائية  والفالتر  الشمس،  اشعة  بامتصاص 

املوجودة يف كرميات  الكيميائية  املواد  معظمها. ال توجد دالئل مؤكدة عىل خطورة 

الوقاية الكيميائية، خاصة وأن هذه الكرميات تكون مرّخصة وموافق عليها من قبل 

 .)FDA( إدارة الغذاء والدواء األمريكية

هل تربأ حروق الشمس لوحدها؟ وما طريقة عالجها؟ 

عندما تُصاب بحروق الشمس ليس أمامك سوى أن ترتكها لتربأ لوحدها. لقد أخفقت 

املضادة  أو  لاللتهابات  املضادة  والعالجات  األسربين  فوائد  بيان  يف  عديدة  دراسات 

للستريويد أو كرميات اإلستريويد التي يستخدمها املصابون بحروق الشمس يف عالج 

نبات  باستعامل  نويص  فنحن  ولهذا  أملها،  تخفيف  لها هو  الوحيد  والعالج  الحروق. 

األلوفريا )aloe( الذي يخفف آالم الحروق. يستطيع الجلد أن يربأ من الحروق خالل 

أسبوع أو اسبوعان، ولكنها قد ترتك تغرياً بسيطاً يف لون الجلد. ومن املمكن أن يظل 

لون الجلد داكناً أو وردياً لعدة أشهر. 

 هل سيكون لدي نقص يف الفيتامني دال إن مل أتعرض لحامم الشمس؟ 

عليك أن تتذكر أمران يف غاية األهمية من أجل املحافظة عىل مستويات الفيتامني دال، 

أولهام: أن كل شخص ميكنه املحافظة عىل املستوى الكايف لفيتامني دال داخل جسمه 

من خالل إتباع الحمية املناسبة أو تناول أقراص الفيتامني دال، وثانيهام، أن كرميات 
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الوقاية من الشمس تقلل من امتصاص الفيتامني دال، ولكن الدراسات مل تُثبت إىل اآلن 

أن هذه الكرميات يف الواقع تقلل من نسبة الفيتامني دال كثرياً يف الجسم. ولإلجابة 

هذا السؤال: ال تحتاج إىل أخذ حامم شميس للحصول عىل كفايتك من الفيتامني دال. 

العائلة،  ألفراد  آمن  )السرباي(  الرذاذ  الشمس  واقي  استعامل  يعترب  هل 

ومنهم األطفال؟
 

إن استعامل واقي الشمس الرذاذي )السرباي( آمن وفّعال، وحتى ميكن استعامله يف 

األماكن التي ينمو بها الشعر كالظهر والصدر وعىل الصلع كذلك. ولكن عند استعامل 

هذا النوع من واقي الشمس تجنب استنشاقه عرضياً. وعند استعامل السرباي ال بد 

من مسحه جيداً للتأكد من توزيعه عىل الجلد بشكل متساوي. لقد رأيت العديد من 

الحروق املقلمة أو املخططة الشكل والناتجة عن عدم توزيع واقي الشمس بشكل 

متساوي عىل الجلد. كام أن واقي الشمس الرذاذي آمن لألطفال ولكن من املهم أن 

تتذكر دامئاً أنه ال يوىص باستعامل واقيات الشمس لألطفال تحت سن الستة أشهر، بل 

يجب عدم تعريضهم ألشعة الشمس الحارقة لفرتات طويلة.

ما الطرق اآلمنة لتسمري الجسم من دون اإلصابة بالحروق؟ وهل الحامم 

الشميس يرض بالصحة؟ 

ال يوجد يف الواقع ما يسمى بالتسمري الجيد. فالتسمري والحروق ما هي إال استجابة 

املرىض  أويص  وأنا  الشمس.  ألشعة  والكثيف  الطويل  التعرض  إزاء  للجسم  طبيعية 

الواقية  املراهم  يجب وضع  ولكن  املنزل،  بنشاطاتهم خارج  االستمتاع  باالستمرار يف 

من الشمس وتجنب التعرض ألشعتها القوية ما بني العارشة صباحاً إىل الثانية ظهراً.

ويجب املداومة عىل وضع واقيات الشمس كلام تعرضت للشمس، إذ تويص األكادميية 

أويص  شخصياً  وأنا   ،)٣٠  SPF( بنسبة  الشمس  واقيات  بوضع  للجلدية  األمريكية 

باستخدام واقيات الشمس التي تصل نسبتها إىل )SPF ٥٠( أو أكرث. 

إن استعملت واقي الشمس )SPF ١5( أو أكرث، فهل سأصاب بالحروق؟ 

إن التعرض لحروق الشمس وارد جداً يف أية نسبة من نسب واقيات الشمس. وُمعامل 

الحامية من الشمس )أو ما يُطلق عليه بـ SPF( يشري إىل مقدار األشعة فوق البنفسجية 

التي  الزمنية  الفرتة  التي يستطيع واقي الشمس حجبها، ولكنه ال يُشري إىل   )UVB(

ميكنك البقاء فيها تحت الشمس من دون أن يحرتق جلدك. مبعنى آخر، أن مكونات 

واقيات الشمس تحمي برشتك من األطوال املوجية املختلفة للضوء. وكمثال عىل ذلك، 

تعترب األشعة فوق البنفسجية )A( واألشعة فوق البنفسجية )B( هام طيف واسع من 

الضوء، وواقيات الشمس تستطيع أن تحمي البرشة من نطاق معني من ذلك الضوء. 

ورقم )SPF( املذكور عىل عبوة واقي الشمس ال يأخذ بعني االعتبار مدى قدرة املنتج 

عىل حامية البرشة من األشعة فوق البنفسجية نوع )A( أو )UVA(. وال يوجد رقم 

املعلومات  تأكد من قراءة  الشمس،  لواقي  اختيارك  يدل عىل )UVA(، لذلك، فقبل 

 ،)broad spectrum( )املثبتة عىل العبوة وابحث عن املصطلح )طيف الضوء الواسع

فهي تعني أن املنتج يوفر تغطية جيدة ضد )UVA( و)UVB(. كام يجب أن تبحث 

مانعة  مواد  أو   ،)mexoryl( وميكسوريل   )avobenzone(  )%٣( أفوبينزون  عن 

 zinc( الزنك  وأوكسيد   )titanium dioxide( التيتانيوم  أوكسيد  ثاين  مثل  فيزيائية 

oxide(، الذيّن يوفران أفضل حامية من أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع )أ( 

)UVA(. علامً بأن أفضل واقيات الشمس التي تحتوي عىل حامية ممتازة ضد طيف 

الضوء الواسع ميكنها أن تفقد فعاليتها بعد سويعات قليلة، وأن تلك الفرتة الزمنية 

تتأثر بعدة عوامل كالتعرق واملاء. ولحامية برشتك من حروق الشمس، يُفضل تكرار 

 )٥٠ SFP( وضع الكريم الواقي كل ساعتني أو أربع ساعات، واستخدم واقي الشمس

أو أعىل منه. إن هذا األمر مهم خاصة لألشخاص املعرضون أكرث من غريهم لحروق 

الشمس.  

هل توجد مستحرضات تجميل تحتوي عىل واقيات الشمس؟ 

أويص باستعامل واقيات الشمس قبل وضع مستحرضات التجميل إن كنِت ستتعرضني 

لفرتات قصرية ألشعة الشمس يف األيام التي ال تكونني فيها عىل الشاطئ أو يف حوض 

السباحة. وكقاعدة أساسية: ال تعتمدي عىل واقي الشمس املوجود يف مستحرضات 

التجميل عىل أنه سيوفر لِك الحامية املناسبة من أشعة الشمس، ألنه ُصنع لغري ذلك 

الغرض. وإن تعرضت للشمس لفرتات طويلة، أو سواء كنِت عىل الشاطئ أو يف حوض 

السباحة، فأنا أويص باستعامل واقي الشمس )SFP ٥٠( أو أعىل الذي يقي البرشة 

من طيف الضوء الواسع.  

الرأس،  بالشعر عىل شعري وفروة  الخاص  إن نرثت رذاذ واقي الشمس 

فهل سأحمي شعري من أشعة الشمس الضارة؟ 

إن فروة الرأس حساسة جداً تجاه واقيات الشمس. وحسب رأي الشخيص، إن أفضل 

استعامل لرذاذ واقي الشمس هو رشه عىل املناطق التي يغطيها الشعر يف الجسم. 

هل يتعرق الجسم بشكل أكرب بعد وضع واقي الشمس؟ 

ال. عموماً، ال تؤدي واقيات الشمس إىل زيادة مقدار التعرّق، عىل الرغم من أن هذا 

األمر يختلف من شخص آلخر. ولكن توجد تراكيب خفيفة تُشعرك بحركة الهواء. أما 

السائل بدالً من واقي الشمس  بالنسبة للوجه، فأنا أويص باستعامل واقي الشمس 

الكرميي القوام.
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إعادة تأهيل القلب
 ال فوائد من غري اجتهاد: من أخصايئ أمراض القلب ستيوارت راسل

خضعت مؤخراً لجراحة يف القلب، ويطلب طبيبك منك اليوم أن تبدأ مبامرسة الرياضة. من املؤكد أنك ستستغرب هذا الطلب! 

أجل،  يجب أن تبدأ مبامرسة الرياضة، هذا ما يقوله أخصايئ أمراض القلب ستيوارت راسل )الحاصل عىل املاجستري يف الطب( واملدير الطبي إلعادة تأهيل القلب 

واألزمات القلبية وزراعة القلب يف مركز جونز هوبكنز يف مدينة بالتيمور األمريكية يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف واقع الحال، مل تعد األدوية هي أفضل 

العالجات التي تيل عمليات القلب الجراحية، إذ أصبح الربنامج الريايض املختص )ويدعى “إعادة تأهيل القلب”( هو الحل األفضل والبديل. يُوىص بتطبيق برنامج 

)إعادة تأهيل القلب( عىل األشخاص الذين خضعوا لعملية فتح الرشايني التاجية  أو خضعوا لعملية زراعة الدعامة  أو للذين عانوا من فشل القلب 

ماذا يشمل برنامج )إعادة تأهيل القلب(؟ 
القلب  تأهيل  إعادة  برنامج  مامرسة  اآلخرون  واألطباء  راسل  الدكتور  يصف 

تبدأ  اسبوعاً،   ١8 إىل   ١٢ بني  ترتاوح  وملدة  األسبوع  يف  مرات  ثالث  أو  مرتني 

من بعد شهر واحد تقريباً من عملية القلب. ويشمل الربنامج متارين رياضية 

بالتغذية  تتعلق  باستشارات  تجري تحت إرشاف طبي دقيق، وتكون مقرونة 

جديد.  صحي  حيايت  نظام  إتباع  عىل  املريض  يساعد  الذي  وبالدعم  الصحية 

ويقول الدكتور راسل عن هذه التجربة: "من بني نتائج الربنامج التي ال يهتم لها 

الكثريون هو أن املريض يكون ضمن بيئة معينة مع أناس ميرون بنفس وضعه 

املريض،  لدى  ملحوظ  نفيس  تقدم  إحداث  يف  سيسهم  بالتايل  وهذا  الصحي. 

أفضل بكثري مام لو تواجد لوحده محاطاً بشباب يف العرشينات من أعامرهم 

داخل صالة األلعاب الرياضية". 

هل يعترب برنامج )إعادة تأهيل القلب( ناجحاً؟ 

الجواب بسيط: أجل هذا الربنامج ناجح. خلُصت ١٢8 دراسة ضّمت ١٠٠ ألف 

لعملية  لجراحة  خضع  أو  القلبي  الفشل  أو  الصدرية  بالذبحة  مصاب  مريض 

فتح الرشايني التاجية، إىل أن األشخاص الذين شاركوا يف برنامج إعادة التأهيل 

مل يدخلوا املستشفى إال مرات قليلة جداً وأصبحوا يتبعون اسلوب حيايت أكرث 

صحة ونشاطاً، بعكس أولئك الذين مل يتبعوا الربنامج.  وأظهرت دراسات أخرى 

بكثري من  أقل  التأهيل  إلعادة  الذين خضعوا  األشخاص  بني  الوفيات  نسبة  أن 

األشخاص الذين مل يتبعوا الربنامج، بل ولوحظت نتائج مشجعة جداً عىل أولئك 

وتحّسن  الزائد  الوزن  فقدان  الفوائد:  تلك  بني  وكان  الربنامج.  اتبعوا  الذين 

مستويات الكولسرتول مع انخفاض واضح يف نسبة اإلصابة بالتوتر واالكتئاب.  
 

كيف ميكن زيادة نجاح نتائج برنامج )إعادة تأهيل القلب(؟ 

أشخاص  خمسة  كل  من  فقط  واحد  يحيلون  األطباء  أن  راسل  الدكتور  يقول 

مؤهلني إىل برنامج إعادة التأهيل القلبي – وهذا ما قد يؤدي إىل إبطاء عملية 

أن  من  الرغم  عىل  املستقبلية.  ويؤثر عىل صحتهم  كبري  بشكل  لديهم  التعايف 

يستطيعون  ال  أنهم  إال  الربنامج  لهذا  املؤهل  املريض  يحيلون  َمن  هم  األطباء 
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ستيوارت راسل )حاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب(
رئيس قسم فشل القلب وزراعته 

أستاذ مساعد يف الطب

التحق الدكتور ستيوارت راسل بكلية الطب يف جامعة واشنطن األمريكية قبل 
بني  الباطني  الطب  يف  الطبية  إقامته  إلمتام  هوبكنز  جونز  ملؤسسة  انضاممه 
الطبي بعد حصوله  عامي ١٩٩١ و١٩٩٤. أنضم بعد ذلك ملركز جامعة ديوك 
عىل زمالة دراسية يف طب القلب. حال إمتامه ملتطلبات ورشوط هذه الزمالة 
التحق مبركز )UCLA( الطبي إلمتام زمالة دراسية إضافية يف علم فشل القلب 
 )Duke University( وزراعة القلب املتقدم، ثم عاد بعدها إىل جامعة ديوك
عام  إىل  القلب  فشل  لقسم  مساعداً  ومديراً  القلب  لزراعة  مديراً  ُعنّي  حيث 
١٩٩٩م. وعاد ملؤسسة جونز هوبكنز يف عام ٢٠٠٤م، ليصبح رئيساً لقسم فشل 
القلب وزراعته. وهو أيضاً أستاذ مساعد للطب يف جامعة جونز هوبكنز ومدير 
التي   )Heart Failure Bridge Clinic( الجديدة بريدج  فيلري  لعيادة هارت 
فشل  من  يعانون  الذين  للبالغني  التخصصات  املتعددة  الطبية  الرعاية  تقدم 
الرعاية بكثافتها ودقتها وجاهزيتها يف كل وقت ملساعدة  القلب، ومتتاز هذه 
كافة املرىض وهم يف منازلهم والتي تتعدى إعطائهم مدرات البول عرب الوريد 
من أجل تقليل مرات دخولهم إىل املستشفيات لتلقي العالج املامثل واملطلوب.

البطني  أجهزة مساعدة  عىل مجال  البحثية حالياً  راسل  الدكتور  تنصب جهود 
األيرس للقلب )LVADs( ميزات فيزيائية رائعة جعلت الدكتور ستيورات يصب 
كافة جهوده عىل فهم واستيعاب عمل هذه األجهزة ورفع كفاءتها لخدمة املريض.

تم نرش املادة أعاله ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لرشكة جونز هوبكنز 

ميدسني. وقد أعيد طباعتها هنا مبوافقة املكتب املذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه املادة 

أو إعادة طبعها، وكل ما يرد فيها من معلومات هو لتثقيف القراء وال تعترب بأي حال من 

األحوال بديالً عن استشارة الطبيب. 

"أن الكثري من املصابني بأمراض القلب مل يكونوا 

ميارسون أي نوع من الرياضة قبل مرضهم، 

وبالتايل أسهم كسلهم البدين يف تدهور حالتهم 

الصحية. من الصعب جداً أن نغري أساليب 

وعادات الناس الحياتية"

إجبار املريض عىل الخضوع له - وبالتايل ال يفضل الكثري من املرىض الدخول يف 

الربنامج. وعموماً، نصف األشخاص املُحالني للربنامج ينجحون يف إكامله، ونسبة 

الرجال تفوق نسبة النساء يف ذلك. 

ما سبب امتناع املريض من الخضوع للربنامج؟

 يقول الدكتور راسل:"قد يقول املريض أنه مشغول جداً، أو ال يستطيع االنضامم 

له بسبب العمل، علامً بأن معظم املصابني بأمراض القلب هم من املتقاعدين«، 

ويضيف: "ببساطة، هم ال يحبون االنضامم للربنامج، ويفضلون تعاطي الحبوب 

بدالً منه. من املؤكد أن الكثري من املصابني بأمراض القلب مل يكونوا ميارسون أي 

نوع من الرياضة قبل مرضهم، وبالتايل أسهم كسلهم البدين يف تدهور حالتهم 

الصحية. من الصعب جداً أن نغري أساليب وعادات الناس الحياتية". 

لهذا السبب يحاول الدكتور راسل وزمالئه من جونز هوبكنز ابتكار طرق جديدة 

تدفع املرىض لاللتحاق بربنامج إعادة التأهيل القلبي، وربط الربنامج مع متابعي 

اللياقة وتطبيقات الهواتف الذكية التي ترسل الرسائل التذكريية بشأن املواعيد 

الطبية. 

ال يجوز التوقف عن مزاولة التامرين الرياضية حتى بعد إكامل متطلبات الربنامج، 

االستمرار يف  ولكن  الربنامج،  فوائد  الرغم من  أنه عىل  الدراسات  أظهرت  فقد 

التامرين لها أثر كبري عىل صحة املريض، حسب قول الدكتور راسل، ويواصل: 

"يف بعض األحيان قد تحتاج إىل ما هو أكرث من الدواء، وهذه واحدة من تلك 
األحيان. تعادل فوائد برنامج إعادة التأهيل القلبية فوائد الدواء ورمبا أكرث منه".  
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مؤمتر ومعرض الصحة السعودية
الصحة  الطبي )JHAH( يف مؤمتر ومعرض  أرامكو  مركز جونز هوبكنز  شارك 

يف  واملؤمترات  للمعارض  الدويل  املركز  يف  انعقد  الذي   ٢٠١٦ لعام  السعودية 

الرياض للفرتة بني ١٦ إىل ١8 من شهر مايو املايض. وقد أقيمت هذه الفعالية 

تحت رعاية نائب وزير الشؤون الصحية يف اململكة العربية السعودية، الدكتور 

حمد الضويلع، وعىل مدار ثالثة أيام ركزت الفعالية عىل جوانب عدة كتكنلوجيا 

املواهب  اكتساب  وسبل  املرىض  وسالمة  الصحية  بالرعاية  الخاص  املعلومات 

والتعليم والبحوث. 

مركز  معرض  وزار  املعرض  يف  الضويلع  حمد  الدكتور  تجول  الفعالية،  وخالل 

)JHAH( ورافقه يف ذلك الدكتور عبد العزيز الغامدي، املدير الطبي يف مركز 

)JHAH(، وأطلع معايل الوزير عىل فعاليات املركز الخاصة بالتمريض وتكنلوجيا 

املختربات الطبية وتكنلوجيا األشعة والصيدلة وتكنلوجيا معالجة أمراض الجهاز 

التنفيس وتقنية املعلومات الخاصة بالرعاية الصحية وسالسل التجهيز وعمليتي 

التسويق واالتصال إضافة إىل االلتقاء بعدد من موظفي املركز. 

التوظيف  فريق  وظل   )JHAH( مركز  معرض  زاروا  شخصاً   ٣٥٠٠ من  أكرث 

واالستخدام الخاص املركز مشغوالً طوال مدة العرض، وتم توزيع أكرث من ٣٠٠٠ 

بطاقة تعريف باملركز وتلّقى موظفو االستخدام أكرث من ١٥٠ سرية ذاتية وأجروا 

ما يقرب من ١٥٠ مقابلة عمل. 

كانت املهمة الرئيسة للمركز تعزيز الصحة والسالمة العامة واملحافظة عىل بيئة 

تتصف بالجودة العالية والنمو والتطور املتواصلني، وتعزيز مكانة املركز باعتباره 

مؤسسة إقليمية رائدة يف تعزيز تجارب املرىض وأرسهم وتحقيق أفضل النتائج 

اإلكلينيكية.
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لوحة األدوية والصحة 

الجديدة عن طريق موقع 

الهاتف املتنقل 
)باللغة اإلنجليزية(

إىل جميع موظفي أرامكو السعودية،

يرس مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي بالتعاون مع تقنية املعلومات بأرامكو السعودية ان يغلن عن التطبيقات الطبية التالية و املتوفرة عن طريق 

الهاتف املتنقل: 

طلب تجديد وصفة األدوية
لتقديم طلبات تجديد وصفات ادوية من 

الطبيب املعالج

معلومات األدوية
ملعرفة املزيد من املعلومات عن األدوية 

املوصوفة لك

لوحة الصحة
لعرض نتائج فحوصات املخترب، ضغط الدم 

ومؤرش كتلة الجسم

تأكد من وضع الطلب
ملعرفة وضع طلبات إعادة رصف األدوية 

وتجديد الوصفات

طلب إعادة تعبئة األدوية
لعرض األدوية وطلب إعادة تعبئة رصف 

األدوية لكك وألفراد عائلتك

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

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

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

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

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

IT Help Desk :للمساعدة، الرجاء التواصل مع
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توصيات حملة التغذية للرجال والنساء 
بقلم: قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

توصيات حملة التغذية للرجال والنساء 

فقدان الوزن الزائد واملحافظة عىل إبقاء وزن الجسم ضمن الحدود الصحية املقبولة. 	 

تناول وجبات صحية متوازنة وتطبيق النموذج )صحني( أو )My Plate( املوضح 	 

أدناه:    

االعتدال يف تناول امللح وتقليل تناول األطعمة العالية امللوحة مثل: 	 

املخلالت والصلصات وتتبيالت السلطة ورقائق البطاطا والزيتون	 

معلبات اللحوم والحساء  	 

استخدم املكرسات غري اململحة بدالً من املالحة. 	 

دعامً لصحة العظام، تناول األطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتنامني دال، مثل: 	 

منتجات األلبان القليلة والخالية الدسم	 

الرسدين بعظامه 	 

الحبوب املعززة  	 

من الرضوري مامرسة الرياضة بانتظام )كتامرين األيروبيكس والقوة( والتعرض ألشعة 	 

الشمس لـ١٥ دقيقة عىل األقل يومياً للحصول عىل الفيتامني دال. لن يكون التعرض 

للشمس مفيداً إن كنت مغطى باملالبس أو إن جلست خلف الزجاج أو إن مسحت 

جسمك بكرميات الوقاية من الشمس.  

مفكرة يومية / الفواكه / الخرضوات / الربوتينات / الحبوب

تناول ما ال يقل عن خمس حبات من الفواكه والخرضوات يومياً للحصول الكمية 	 

اليومية التي يحتاجها الجسم من الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة. 

إن الفواكه والخرضوات غنية باأللياف تدعم صحة الدماغ والقلب واملناعة وتقلل 	 

من خطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطانات. ومن املعروف أن الحبوب الكاملة والبقول 

غنية هي األخرى باأللياف وتساعد يف خفض اإلصابة بأنواع معينة من الرسطانات. 

أرشب كميات كافية من املاء وتجنب اإلصابة بالجفاف.	 
  

قلّل من استهالك الدهون املشبعة واملنقولة املوجودة يف الزبدة واللحوم الدهنية 	 

واملعالجة، ومنتجات األلبان ذات الكرمية الكاملة، وزيت النخيل وجوز الهند والدهن 

الصلب. وأستعمل الدهون الصحية باعتدال كزيت الزيتون والكانوال وزيت عباد 

الشمس. 

امتنع عن التدخني )اإليجايب والسلبي(. و املرشوبات الكحولية	 
 

استرش الطبيب إن كنت مصاباً بالسكري أو بضغط الدم املرتفع أو مبرض اختالل 	 

مستوى الدهون الربوتينية )dyslipidemia( وحافظ عىل إبقاء مستويات السكر يف 

الدم وضغط الدم والكولسرتول ضمن املستوى الطبيعي واملسموح به. 
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Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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

ــعوديني. ــاغرة للس ــف ش ــود وظائ وج

لإلطــالع عــىل الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا بزيــارة صفحــة 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــىل لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

)JHAH(

أكرث من

 4٠.٠٠٠ 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

89١ متابع 

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

559 متابع   

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

589 متابع    

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٠٠٠، 4٠ متابع    

هل أنت احدهم؟

    لدينا اكرث من

٢٠١ متابع

 و ١5،٠٠٠ مشاهد

هل أنت أحدهم؟
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لصوتك القدرة عىل التغيريأرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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

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

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

كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

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

وســهولة. 

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

لصوتك القدرة عىل التغيري

زراعة الجيل القادم من مقدمي الرعاية
طالب الصيف قد وصلوا

عمر ، يارس ، و عبد الرحمن متحمسون لبدء الربنامج الصيفي الطبي ملدة 8 أسابيع بهم يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
 يتطلعون إىل معرفة املزيد عن طب األطفال كالتخصص الذي اختاروه.

 .www.JHAH.co طلبات الحصول عىل برنامج صيف العام املقبل تتوفر يف فرباير ٢٠١٧ . للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع



رقم الصفحة ٢٩

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 ٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  888٣-8٧٧-١٣-٩٦٦+ 

 	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 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 

٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  888٣-8٧٧-١٣-٩٦٦+ 

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 عــىل الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــىل الهاتــف رقــم 8٤٠٠-8٧٧، 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  / ٦٧٧٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق 8٧٧ خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً ١٢ أســبوع أو أكــرث، 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 أكــرث، 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 أكــرث، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

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

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــني
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــني: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

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

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome > myInformation > Medical

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

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

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

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

املرىض املسجلون باملرافق الطبية املتعاقد معها 
خــط املســاعدة للحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة الطارئــة ملــرىض املرافــق الطبيــة عــىل 	 

الهاتــف رقــم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦8 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  888٣-8٧٧-١٣-٩٦٦+  ــف رق ــىل الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ ٤٤٤٤- 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
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خذ اإلجراء الصحيح وأنقذ أرواح اآلخرين
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يقدم مبادئ إنقاذ املصابني يف النورث بارك

انهار أحد  الرياضية. وفجأة،  األلعاب  الرياضة يف صالة  أمارس  األيام، كنت  »يف أحد 

بأزمة قلبية. تراكض املوجودون  املوجودين عىل األرض، وبدا األمر وكأنه كان مصاباً 

عىل  اإلنعاش  خطوات  املوجودين  أحد  مارس  وبالفعل،  مساعدته،  وحاولوا  إليه 

اإلنعاش بقوة عىل  لذا مارس املسعف إجراءات  البينة،  املصاب. كان املصاب ضخم 

الفور  عىل  فُنقل  وعيه،  أستعاد  قد  املريض  بأن  الحظنا  عندما  الله  حمدنا  صدره. 

بواسطة اإلسعاف إىل مبنى الطوارئ. وهناك، اكتشفنا بأنه مل يكن مصاباً بأزمة قلبية 

بل بانخفاض السكر يف الدم، ألنه مل يتناول وجبته املعتادة.

 مل تنته القصة عند هذا الحد. مل يعد املريض إىل روتينه املعتاد، وكان يقصد املستشفى 

بانتظام لتلقي العالج من أثر الرضوض املؤملة التي نتجت عن الضغط الشديد الذي 

مارسه املسعف املتحّمس عىل صدره".

أرامكو  رشكة  يف  العقود  قسم  مدير  الشمري،  محّمد  السيد  أفتتح  املقدمة،  هذه 

يف  بارك  النورث  مبنى  يف  أقيمت  التي   )BLS( اإلسعاف  مبادئ  ورشة  السعودية، 

اتباعها إلنقاذ  التي ميكنهم  الخامس من شهر مايو، ٢٠١٦م. ورشح للحضور املبادئ 

اآلخرين، واألهم منها، تعريفهم بالطرق الصحيحة لإلسعاف األويل وكيفية مامرستها 

بالشكل الصحيح، وأن أي خطأ فيها قد يسبب رضراً جسدياً غري رضوري.

شارك الدكتور باسم البحراين، استشاري طب الطوارئ ورئيس الخدمات الطبية الطارئة 

يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH( يف تقديم موضوعات ورشة العمل يف 

الظهران. وقد بدأها برشح الغرض من ورشة العمل وهو تقديم متهيد أسايس حول 

اإلسعاف األويل، ومن ثم شّجع الحضور عىل املشاركة يف الدورة التفصيلية واملكثفة 

التي يقيمها مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي. رشح الدكتور باسم البحراين مختلف 

جوانب السالمة وكيفية مامرستها عىل املصاب، وكان من أهمها: أهمية معرفة أرقام 

ضغط  مامرسة  وكيفية  الوعي،  فاقد  املريض  حالة  تقييم  وكيفية  الطوارئ،  هواتف 

الصدر املستمر، وكيفية وضع املصاب فاقد الوعي يف وضع التعايف الصحيح، وكيفية 

يف  الفرق  للجمهور  رشح  كام  االختناق.  مصايب  مع  التعامل  وطرق  ونقله،  تحريكه 

معالجة حاالت االختناق بني األطفال والبالغني والرضع، وعرض عليهم طريقة استخدام 

جهاز الصدمات اآللية لإلنعاش الرئوي. 

وعن هذه التجربة، قال الدكتور البحراين: "رأيت خالل عميل يف الطوارئ الكثري من 

األشخاص الذين تعرضوا لحوادث يف املنازل أو عىل الطرق، وكانوا مصابني بإصابات 

مبادئ  مارسوا  الذين  األشخاص  أن  لو  تفاديها  حتى  أو  شدتها  تقليل  باإلمكان  كان 

اتبعوا طرق السالمة الصحيحة أو تّعلموا بعض مبادئ اإلسعاف  اإلسعاف األويل قد 

األولية"، وأضاف: "ال يوجد هناك أشد وأقىس من أن نفقد َمن نحب، خاصة وإن كان 

بيدك إنقاذه".

األرواح،  تنقذ  أن  اإلنعاش ميكنها  مبادئ  "إن  فقال:  العقود،  املهدي، ممثل  أما سالم 

ولكن معرفتنا بها ما تزال غري كافية«، وأضاف: »عندما اتصلت مبركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي ألنضم إىل ورشة العمل هذه، كان هديف أن أبنّي لزماليئ مدى سهولة 

أن نتعلم مبادئ اإلسعاف األويل يك نتجنب الحوادث املؤسفة التي قد تنجم بسبب 

االفتقار إىل املعرفة الالزمة«. وقد عرّب سالم املهدي عن رسوره من حضور الكثري من 

املوظفني املهتمني لورشة العمل وكيف أنه سيكون لهم دور كبري يف نرش الرسالة التي 

تؤكد عىل أهمية التّعرف عىل مبادئ وأساليب اإلسعاف األويل. 
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كيف ميكن ملوظفي رشكة أرامكو السعودية وأّسهم التسجيل يف ورشة مبادئ 

اإلسعاف )BLS( يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي؟ 
يقدم الرتويج الصحي دورات تعليمية ملوظفي رشكة أرامكو السعودية تختص مبا ييل:

 

 	.)AED( جهاز الصدمات اآللية لإلنعاش الرئوي

اإلسعاف األويل باستخدام جهاز )HeartSaver(، الذي يقوم بإنعاش القلب لدى 	 

البالغني واألطفال والرضع. 

واملقاولني 	  املوظفني  جميع  عىل  يتوجب  والعربية.  اإلنجليزية  باللغتني  دورات 

التسجيل من خالل منسقي التدريب.

طريقة التسجيل 
اتبع الروابط أدناه وأخرت الفئة التي ترغب بها: 

http://jhah > Heath Education > First Aid, AED and CPR 
course (SaveWell)

بقلم: ليىل قفشات

ال تقف ساكناً، تحرّك وأنقذ أرواح اآلخرين 

)BLS( ”تعريف الشباب بـ “مهارات إنقاذ حياة اآلخرين

انقاذ  من أسوء األمور التي قد تحدث يف حالة الطوارئ للشخص الذي يحاول 

أن  إىل  الهلع  الشديدين. قد يؤدي بك  بالهلع والخوف  يُصاب  أن  اآلخرين هو 

تجمد يف مكانك جسدياً وعقلياً، وبدالً من تهدئة اآلخرين ومساعدتهم، ستظل 

ساكناً يف مكانك من دون فائدة تذكر. ويف حاالت طارئة أخرى، قد تدوم حالة 

الهلع ثواٍن معدودات، ولكن هذه الثواين القليلة هي الحد الفاصل ما بني املوت 

أو الحياة. 

والتدريب  باملعرفة  عليها  التغلب  من  ستتمكن  الهلع؟  حالة  تواجه  كيف  إذاً، 

الصحيحني وعندها ستنقذ حياة اآلخرين بغض النظر عن كونك مراهقاً أو بالغاً. 

لإلصابة  غريهم  من  أكرث  السن  يف  الصغار  والشباب  املراهقون  عادًة  يتعرض 

بنوبات الهلع والخوف الشديدين، ولهذا فهم بحاجة للتدريب أو رمبا أكرث من 

ذلك للسيطرة عىل هذه الحالة. ويف محاولة لنرش أهمية التدرب عىل مهارات 

إنقاذ  )مهارات  العمل  ورشة  البحراين  باسم  الدكتور  قّدم  اآلخرين،  حياة  إنقاذ 

حياة اآلخرين( )BLS( والتي استضافها معهد وول سرتيت إنجليش يف ٢٧ من 

شهر يونيو املايض عام ٢٠١٦م. 

حياة  إنقاذ  بـ”مهارات  تتعلق  عامة  موضوعات  مناقشة  العمل  ورشة  تناولت 

الضحايا  ووضع  املصاب  نقل  وكيفية  للوعي  الضحايا  فقدان  ومنها:  اآلخرين” 

التنفس  عملية  وإجراء  الصدمة  من  والتعايف  الصحو  للوعي يف وضع  الفاقدين 

لدى  االختناق  حاالت  مع  التعامل  وكيفية  الصدر  عىل  بالضغط  االصطناعي 

البالغني واألطفال والرضع.
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تتوفر اليوم امللفات التعريفية الخاصة بأطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو 

www.JHAH.( وبشكل حي ومبارش عىل املوقع الرسمي )JHAH( الطبي

com(. وبافتتاح هذا املوقع، يكون املركز قد أنهى وبنجاح املرحلة الثانية 

للمركز يف  الداخيل  املوقع  عىل  للدليل  األويل  اإلطالق  بعد  املرشوع،  من 

وقت مبكر من هذا العام. 

األولية  الرعاية  أطباء  عىل  أكرث  التّعرف  املرىض  عىل  السهل  من  سيكون 

عىل  كثب  عن  والتعرف  األطباء،  دليل  عىل  الدخول  خالل  من  واألسنان 

خلفياتهم األكادميية والعلمية وخرباتهم الوظيفية السابقة قبل الحضور إىل 

املوعد الطبي املقرر.

وليك يؤدي الدليل وظيفته عىل نحو جيد، فإنه يتطلب وجود ما يقارب 

املفلرتة.  االستعراض  وصفحات  الرئيسة  الصفحة  جانب  إىل  صفحة   ٢٠٠

تضمنت مرحلة إنشاء الدليل بناء الهيكل العام للمعلومات املهمة وإيجاد 

كاالسم  أساسية  معلومات  عىل  )معتمدة  املطلوبة  للفالتر  للبحث  ماكنة 

والجنس والتخصص واملوقع واللغة(. أنجزت املهمة بنجاح نتيجة لوجود 

فريق عمل متعاون وكفء مكّون من أعضاء من مختلف التخصصات يف 

يف  املعلومات  تكنلوجيا  قسم  مع  بالتشاور  التنفيذ  وتم   )JHAH( مركز 

رشكة أرامكو السعودية ورشكة جونز هوبكنز ميدسن )JHM( )وقد تضمن 

التعاون تقديم االستشارات العملية املتعلقة بتجارب املستخدمني النهائيني 

من فريق موقع رشكة جونز هوبكنز ميدسن الذي يدير دليل األطباء فيها(.  

دليل األطباء االن عىل املوقع اإللكرتوين


