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Wellbeing

هل تحتاج ملساعدة بخصوص الرعاية 

الصحية املقدمة لك؟

أرسل بريد إلكرتوين:  عالقات املرىض
PatientRelations@JHAH.com

 حقائق غذائية عن الصيام يف شهر
 رمضان املبارك



لنمط حياة صحي

يونيو/يوليو ٢٠١٦

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

ــة. ــة واملقبل ــة الحالي ــالت الصحي والحم

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

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

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

 

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

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

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

Health.Information@JHAH.com

 

داخل هذا العدد
١نصائح لتجنب رمي الطعام خالل شهر رمضان املبارك

٢حقائق غذائية عن الصيام يف شهر رمضان املبارك 

٤نصائح غذائية لتخفيف الوزن يف شهر رمضان املبارك

٦الوصفات الصحية

8كرم الضيافة العربية

٩أفكار تجعل أطباق الحى أخف وأكرث صحة

١٠إجابات مقدمة من طبيب القلب بجونز هوبكنز ميديسن لصحة قلبك

١٢فقدان الذاكرة، وماذا بعد؟

١٤مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتفل باليوم العاملي للتربع بالدم يف يونيو ٢٠١٦

١٥االحتفال مبرور ثالث سنوات من الرشاكة الناجحة 

١٦الحركة بركة

١٧لوحة األدوية والصحة الجديدة عن طريق موقع الهاتف املتنقل

١8زيارة قسم الرعاية املُدارة وصحة السكان يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٠الدراجة النارية الرباعية )ATV(: موت أم متعة؟

٢١التغذية الصحية للنساء والرجال

املحاكاة يف أمراض النساء والوالدة :  تدريسه وتطبيقاته وتقييامته يف املراكز الطبية يف الواليات 

املتحدة األمريكية

٢٢

٢٣تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٣مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى موقع لينكد إن

٢٤لصوتك القدرة عى التغيري

٢٤كوادر طبية: هيلني موسيدي

٢٥أرقام اإلتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٦مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يركز عى عنارص تجارب املرىض – ويبدأها بالرتحيب بهم

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

عــن أخبــار املركــز وتعزيــز النمــط الصحــي للحيــاة



رقم الصفحة ١

 نصائح لتجنب رمي الطعام خالل شهر رمضان املبارك

 خطط ملشرتياتك بكميات تتناسب مع عدد األفراد لكل وجبة من أجل تعزيز فكرة

الصيام الصحي

 تأكد دا�اً من تاريخ صالحية املواد املشرتاة وابحث عن املنتجات الخالية من فرتات

 الصالحية أو ذات الصالحية الطويلة، كالحليب الطويل األجل. تجنب رشاء األطعمة

بالجملة أو يف علب كب�ة

 أعد طعامك حسب ما يفضله أفراد أرستك أو ضيوفك لتجنب اإلفراط يف تحض� الكث�

من األطباق املنوعة إلرضاء جميع األذواق

ضع الطعام املتبقي من الوجبة يف حاويات مناسبة واكتب التاريخ عليها عند تخزينها

 قم بإعداد قوائم التسّوق مسبقاً لتجنب اإلفراط يف التسّوق خالل ساعات الصيام

والتقليل من رشاء األكل بسبب الجوع

 احرص عىل تخزين املنتجات الغذائية بشكل صحيح يف منزلك وتجنب ملئ الخزائن أو

املجمدة (الفريزر) أو الثالجة باألطعمة

 استعمل األطباق واألكواب الصغ�ة الحجم  ألنها ستحتوي عىل كميات اصغر من

 الطعام وبهذا ستقلل من ضياع الطعام وÂكن للحارضين وضع كميات إضافية حسب

الرغبة . كÆ أن األطباق الصغ�ة مناسبة لألطفال ومرىض السكري

١٠ ١٠ ٢٠١٥

١٠ ١٠ ٢٠١٧

تصميم: داليا برصاوي

١نصائح لتجنب رمي الطعام خالل شهر رمضان املبارك

٢حقائق غذائية عن الصيام يف شهر رمضان املبارك 

٤نصائح غذائية لتخفيف الوزن يف شهر رمضان املبارك

٦الوصفات الصحية

8كرم الضيافة العربية

٩أفكار تجعل أطباق الحى أخف وأكرث صحة

١٠إجابات مقدمة من طبيب القلب بجونز هوبكنز ميديسن لصحة قلبك

١٢فقدان الذاكرة، وماذا بعد؟

١٤مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتفل باليوم العاملي للتربع بالدم يف يونيو ٢٠١٦

١٥االحتفال مبرور ثالث سنوات من الرشاكة الناجحة 

١٦الحركة بركة

١٧لوحة األدوية والصحة الجديدة عن طريق موقع الهاتف املتنقل

١8زيارة قسم الرعاية املُدارة وصحة السكان يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٠الدراجة النارية الرباعية )ATV(: موت أم متعة؟

٢١التغذية الصحية للنساء والرجال

املحاكاة يف أمراض النساء والوالدة :  تدريسه وتطبيقاته وتقييامته يف املراكز الطبية يف الواليات 

املتحدة األمريكية

٢٢

٢٣تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٣مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى موقع لينكد إن

٢٤لصوتك القدرة عى التغيري

٢٤كوادر طبية: هيلني موسيدي

٢٥أرقام اإلتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٦مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يركز عى عنارص تجارب املرىض – ويبدأها بالرتحيب بهم



رقم الصفحة ٢

 حقائق غذائية عن الصيام يف شهر رمضان املبارك

الحفاظ عى منط حياة صحي خالل شهر رمضان املبارك قد يكون صعباً. استهالكك للوجبات الغذائية يتغري كنتيجة للصيام، كام تتقلب مستويات الجوع وتزداد الرغبة يف 

تناول األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية .

لتعزيز الثقة يف القدرة عى اتخاذ قرارات سليمة يف كل يوم و املحافظة عى منط حياة نشطة خالل هذا الشهر الفضيل ، يجب الرتكيز عى السلوكيات اإليجابية التي قمت 

بدمجها يف أنشطتك اليومية .

إجابات عى األسئلة حول كيفية الصيام و البقاء يف صحة جيدة و توفري خيارات الفرق التي ميكنك استخدامها خالل شهر رمضان املبارك اتبع أدناه:

ما هي أفضل طريقة لإلفطار يف شهر رمضان؟

أفضل وسيلة إلنهاء صيامك هي أن تبدأ إفطارك بثالثة مترات وكوب من الحساء القليل 

الدسم الدافئ )كحساء الخرضوات او الحبوب( قبل أداء الصالة. وميكنك أيضاً أن تبدأ 

ال  ألنها  الباردة  املرشوبات  )وتجنب  الدافئ  الدسم  القليل  اللنب  من  بكوب  إفطارك 

تحفز هضم الطعام(. وبعد الصالة ميكنك إكامل إفطارك ووجبتك الرئيسية. إن هذا 

الرتتيب سيساعد جسمك عى االعتياد عى اإلفطار بعد صيام طويل. 

ملاذا أشعر بالنعاس بعد اإلفطار؟ 

هذه حالة شائعة. وأفضل وسيلة لتالفيها هي: 

أن تبدأ إفطارك بثالثة مترات وكوب من الحساء الدافئ والقليل الدسم. 	 

أن تقلّل كمية الطعام التي تتناولها. 	 

امضغ طعامك جيداً. 	 

قلّل الزيوت والدهون يف طعامك. 	 

تناول كميات صغرية من السوائل بني اإلفطار والسحور. 	 

مارس رياضة امليش بشكل منتظم، وانتظر ساعتني أو ثالثة قبل الخروج للميش.	 

ما هو أفضل وقت لتناول وجبة السحور؟ وما هي األطعمة التي ميكن تناولها فيها؟  

ويجب  الفجر.  اإلمكان من طلوع  قدر  قريب  السحور يف وقت  تناول وجبة  يُفضل 

تكون هذه الوجبة خفيفة وتحتوي أطعمة ميكن هضمها لساعات عدة ليقل إحساسك 

بالجوع. وأفضل األطعمة التي ميكن تناولها يف هذه الوجبة، هي: 

كوب من الحليب، اللنب أو الزبادي القليل الدسم. 	 

رشيحتني من الخبز الكامل أو كوب من الشوفان. 	 

لبنة أو جنب قليل الدسم أو زبدة الفول السوداين. 	 

فواكه طازجة أو عصري غري محّى أو فواكه مجففة. 	 

كوب من العدس أو الفول املطبوخ. 	 

ما هي أفضل رياضة ميكن مامرستها يف شهر رمضان، وما هو أفضل وقت ملامرستها؟  

أفضل وقت ملامرسة هذه التامرين الرياضية هي فرتة املساء )بعد ساعتني من وجبة 

اإلفطار(: 

السباحة أو امليش الرسيع ملدة ترتاوح بني ٣٠ و٤٥ دقيقة، هي أفضل الرياضات. 	 

ميكنك الذهاب إىل قاعة األلعاب الرياضية. 	 

مارس الرياضة يومياً وال تنس االستمتاع بها، ويفضل مامرستها مع صديق أو مع 	 

أفراد أرستك.

ماذا يجب أن أتناول يف وجبة اإلفطار؟  

يجب أن يكون إفطارك متوازناً ومغذياً وقليل الدسم، وأن يضم ما ييل: 

٣ مترات 	 

كوب واحد من الحساء القليل الدسم )مطبوخ مع الخرضوات أو الحبوب( أو 	 

كوب واحد من اللنب القليل الدسم. 

كوب من الرز املطبوخ بالبخار أو املعكرونة املطبوخة. 	 

كوب من السلطة. 	 

كوب من الخرضوات املطبوخة. 	 

١٥٠ غراماً من من اللحم الخايل من الدهن املطبوخ، أو ربع دجاجة خالية من 	 

الجلد أو ١٥٠ غراماً من السمك املطبوخ. 

حبة أو حبتني من السمبوسة املشوية يف الفرن. 	 

وميكنك تناول فواكه مجففة أو خرضوات أو لنب أو زبادي قليل الدسم، كوجبات 	 

خفيفة. 

وال تنس رشب كميات كافية من السوائل )ومن بينها املاء( بني وجبتي اإلفطار 	 

والسحور. 



رقم الصفحة ٣

ما كمية املاء التي يجب أن أرشبها؟ 

والسحور. ورشب كوب  اإلفطار  بني وجبتي  املاء  أكواب من  إىل ١٠   8 يُنصح برشب 

أو    ، الغري محالة  العصائر  األمثل.  أو ثالث ساعات هو  أو كوبني كل ساعتني  واحد 

الحليب قليل الدسم أو الخايل من الدسم ، زبدة الحليب ، الحساء قليل الدسم هي 

أيضاً خيارات جيدة بالنسبة لك، إذا اقترصت عى كوب واحد يومياً بسبب السعرات 

الحرارية التي تحتوي عليها.

كم عدد التمرات التي ميكنني تناولها؟

٣ إىل ٥ مترات يومياً، ألن كل مترة تحتوي عى ٣٠ سعرة حرارية وتحتوي عى ملعقة 

شاي صغرية من السكر. 

ما الوجبات الخفيفة التي ميكنني تناولها خالل الليل؟ 

كوب من الحليب أو اللنب أو الزبادي القليل أو الخايل الدسم. 	 

قطعة فاكهة واحدة أو كوب من عصري الفاكهة غري املحّى. 	 

رشيحتني من الجنب القليل الدسم أو ملعقتني صغريتني من اللبنة القليلة الدسم. 	 

رشيحتني من الخبز الكامل أو كوب من الشوفان. 	 

كوب من الفاكهة أو الخرضوات املقطعة. 	 

ال أريد الشعور بالعطش خالل فرتة الصيام، فامذا أفعل؟  

ارشب 8 أو ١٠ أكواب من املاء بني وجبتي اإلفطار والسحور. 	 

تناول الكثري من السوائل كالحساء والحليب القليل الدسم وعصائر الفواكه غري 	 

املحالة.

تناول الكاسرتد أو الجييل أو العصائد بدالً من الحلويات الجافة )كالبقالوة أو 	 

اللقيامت(. 

الغنية 	  املرشوبات  من  بدالً  الكافيني  من  الخالية  املنعشة  املرشوبات  تناول 

بالكافيني كالشاي والكوال والقهوة. 

 اللحم الخايل من الدهن أو الدجاج املنزوع الجلد يف تحضري الهريس	 

الحليب أو اللنب أو الزبادي الخايل من الدسم	 

الفواكه الطازجة	 

اللبنة الخالية من الدسم	 

السلطة والخرضوات والفواكه الطازجة	 

األطعمة املعدة بزيت الزيتون أو زيت الكانوال أو الذرة، ولكن باعتدال	 

حاول فقدان وزنك الزائد مبامرسة التامرين الرياضية بانتظام	 

السمبوسة التي يتم عملها باملنزل وحشوها بالخرضوات أو العدس أو 	 

اللبنة أو الجنب القليل الدسم، وشوائها بالفرن عى ورق الزبدة. 

السمبوسة املقلية	 

الزبدة أو الدهن الصلب يف طبخ الجريش أو الهريس أو أي طعام آخر 	 

مع الجريش

صفار البيض وأعضاء الخروف والبقر )كالكبد والقلب والكى والدماغ(	 

الحلويات و الكرمية الدسمة )القشطة(	 

األطباق الحاوية عى البيض	 

األطباق املعدة بزيت النخيل، جوز الهند، الدهن الصلب، أو الدهن 	 

الحيواين

مستوى الكولسرتول لدي مرتفع
تجنب أكل

مستوى الكولسرتول لدي مرتفع
يُنصح بأكل

بقلم: غادة الحبيب

قلّل من تناول امللح. 	 

قلّل من تناول اللحم األحمر. 	 

ال متارس الرياضة يف الجو الحار، ومارسها بانتظام يف فرتة املساء. 	 

كاملخلالت 	  وامللح،  الحارة  بالتوابل  الغنية  أو  املقلية  األطعمة  تناول  من  قلّل 

والزيتون واألطعمة املعلبة والزعرت والجنب املالح والصلصات املالحة. 

كيف أقلل الشعور بالجوع خالل شهر رمضان؟  

تناول إفطارك يف املوعد املسموح به بعد غروب الشمس. 	 

قّسم وجباتك إىل ثالثة مواعيد: اإلفطار ومنتصف الليل والسحور. 	 

حاول تأخري وجبة السحور لتتناولها قبل الفجر، أو أقرب وقت ممكن قبل رشوق 	 

الشمس. 

تناول الربوتني يف وجبة السحور، وميكن ان تتضمن الجنب القليل الدسم، أو زبدة 	 

الفول السوداين أو الزبادي أو اللبنة أو الحليب القليل الدسم. 

تناول كميات وافية من األطعمة ذات الهضم البطيء يف فرتة السحور، كالجنب 	 

والفواكه  السوداين  الفول  وزبدة  والشوفان  والفول  والعدس  والزبادي  واللبنة 

املجففة واللحم الخايل الدهن. 

الطرية 	  والبقوليات  األسمر  كالخبز  السحور،  وجبة  يف  األلياف  تناول  من  أكرِث 

والسلطات والخرضوات والفواكه املجففة. 

قلّل من تناول الحلويات. 	 

ال متارس الرياضة خالل النهار، وواظب عليها يف فرتة املساء. 	 

الشعور 	  أن  وستجد  الطويلة،  الصيام  فرتات  مع  التأقلم  فرصة  لجسمك  أعط 

بالجوع سيختفي مع مرور األيام. 

حاول عدم التفكري بالطعام خالل فرتة الصيام، واشغل وقتك بالصالة والقراءة أو 	 

زيارة األصدقاء.
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نصائح غذائية لتخفيف الوزن يف شهر رمضان املبارك
 منوذج غذايئ ملدة ٧ أيام

نصائح غذائية لتخفيف الوزن يف شهر رمضان املبارك
احرص عى تناول وجبتني رئيسيتني ووجبة صحية خفيفة بينهام.	 

و 	  الربوتني  و  الخضار  عى  احتوائها  بضامن  الغذائية  الوجبة  يف  التنوع  مراعاة 

النشويات و كمية قليقة من الدهون الصحية .

اإلعتدال يف تناول ملح الطعام 	 

حافظ عى إرتواء جسمك يومياً و ذلك بتناول كمية كافية من املاء كل ساعة 	 

يف الليل و أيضاً تناول الخضار و الفواكه الغنية بالسوائل مثل البطيخ األحمر و 

الخيار و الخس.

الطازجة 	  و  الطبيعية  األنواع  عى  املرشوبات  و  للعصريات  إختيارك  أثناء  ركز 

الخالية من السكر.

أو 	  التحمري   , السلق   , كالشواء  الصحية  الطبخ  بطرق  الطعام  إعداد  مراعاة  

الصحية  الزيوت  بسيطة من  كمية  باستخدام  أيضاً  و  الهوائية  املقالة  استخدام 

مثل زيت الزيتون , زيت الذرة و زيت دوار الشمس مع  تجنب األطعمة املقلية 

قيل عميق.

ينصح بتناول األطعمة بطيئة الهضم والغنية باأللياف الغذائية خصوصاً يف وجبة 	 

السحور حيث أنها تساعد عى تقليل اإلحساس بالجوع يف نهار رمضان. واألطعمة 

عى  تشتمل  والتي  الغذائية  واأللياف  املعقدة  بالنشويات  غنية  الهضم  بطيئة 

الحبوب الكاملة والبذور كالشعري، القمح، الشوفان، الفاصوليا، والعدس والخبز 

ذات  الطازجة  والفواكه  والخضار  األسمر  واألرز  الكامل  القمح  من  املصنوع 

القشور والتني والخوخ والتمر.

السمبوسة طبق مفضل يف شهر رمضان و ميكنك اإلستمتاع به بعمل حشوات 	 

صحية متعددة مثل:

دجاج بدون الجلد مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 

لحم منزوع الشحم مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 

بيض مع فليفلة و زيتون	 

تونة مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 

عدس أو ماش مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 

جبنة حلوم أو فيتا قليلة الدسم مع زيتون 	 

جبنة حلوم أو فيتا قليلة الدسم مع زعرت 	 

مراعاة اإلبتكار و التجديد يف اعداد الطعام و التفكري بتعديل  مكونات أي وصفة طعام 

لجعلها صحية أكرث مثالً :

استبدال الدقيق األبيض بالشوفان أو الدقيق األسمر يف بعض الوصفات.	 

إضافة كمية أكرب من الخضار الغري نشوية مثل الكوسا يف عمل كفتة اللحم.	 

 استبدال جنب الكريم السائل بإختيار نوعية أخرى تحتوي عى نسبة بروتني 	 

أعى مثل جبنة القريش أو الحلوم قليلة الدسم. 

استبدال الصلصات الجاهزة و املايونيز بصلصة األفوكادو بالزبادي املنكهة 	 

بالبهارات الطبيعية و النعناع.

بعض 	  يف  السكر  من  بدأل  قليلة   بكميات  التمر  دبس  أو  التمر  إضافة 

الوصفات.
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بقلم: فاطمة املزين وشيامء البلويش

بخــالف الفكــرة الشــائعة أن شــهر رمضــان املبــارك عــادة مايكــون ســبباً يف زيــادة الــوزن إال أنــه عــى العكــس فرصــة ذهبيــة لخســارة الــوزن  وتخليــص الجســم مــن الســموم 

التــي علقــت بــه طــوال الســنة وذلــك إذا كانــت اختياراتنــا للطعــام املتنــاول بعــد كــرس الصيــام صحيــة، متوازنــة وســليمة .

نقــدم لــك هنــا منــوذج غــذايئ و الــذي يحتــوي عــى ١٥٠٠ ســعرة حراريــة تقريبــاً و  ملــدة ٧ أيــام يشــمل وجبتــي اإلفطــار والســحور مــع وجبــة خفيفــة يف منتصــف الليــل 

وبإمكانــك تبديــل أوقــات الوجبــات مبــا يتــالءم مــع نظامــك املعتــاد وحســب مــا ترغــب بــه مــن األطعمــة  يف رمضــان:

ابدأ إفطارك يوميا بثالث حبات متر و كوب لنب قليل الدسم وإن مل ترغب بالتمر فمن املمكن استبداله بالتني أو املشمش املجفف.

املرشوبات السحور وجبة خفيفة اإلفطار اليوم

رشاب الكركديه

ممكن تحلية الرشاب بإضافة 

املحيل الصناعي

أومليت بيضتني 

رغيف خبز أسمر

زيتون، خيار، طامطم

حليب أو لنب أو زبادي

كوب سلطة فواكه

+ حليب أو لنب أو زبادي

كوب شوربة عدس

كوب تبولة

٦٠ جرام كفتة الدجاج بالخضار 

٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

األول

رشاب الزنجبيل كوب فول

كوب سلطة خرضاء

نصف رغيف خبز أسمر

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

كرات التمر املنزلية

)٣ حبات متر + ٧ حبات جوز 

أو لوز(

كوب شوربة قرع

كوب سلطة الجرجري مع الشمندر

بامية مع اللحم+كوب رز

١ فاكهة

الثاين

رشاب التوت الطبيعي قطعتني برجر دجاج مشوي 

رغيف خبز أسمر

كوب سلطة خرضاء

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

زيتون ورشائح جزر وخيار مع 

حمص

كوب شوربة شوفان بالخضار 

كوب سلطة خرضاء

٦٠ جرام كفتة لحم بالخضار

٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

الثالث

عصري ليمون سمك مشوي

كوب رز

كوب سلطة خرضاء

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

كرات التمر املنزلية

)٣ حبات متر + ٧ حبات جوز 

أو لوز(

+ حليب أو لنب أو زبادي 

كوب شوربة حريرة

كوب سلطة فتوش

٦٠ جرام دجاج مشوي

٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

الرابع

رشاب التمر الهندي ٣ حبات كبة لحم بالربغل مشوية

لنب بالخيار

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

كوب زبادي مع مكرسات وموز كوب شوربة شوفان بالخضار 

كوب من الرثيد مع اللحم أو الدجاج

كوب تبولة

١ فاكهة

الخامس

شاي قرفة بيضتني مع الطامطم 

رشيحتان من الخبز األسمر 

املحمص

كوب سلطة خرضاء

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

زيتون ورشائح جزر وخيار مع 

حمص

كوب شوربة الربوكيل

كوب معكرونة باللحم وصلصلة الطامطم والخضار

٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

السادس

شاي نعناع كوب من الفاصوليا مع صلصلة 

الطامطم

٢/١ رغيف خبز أسمر

حليب أو لنب أو زبادي

١ فاكهة

كوب سلطة فواكه مع حليب أو 

لنب أو زبادي

كوب شوربة حب هريس مع اللحم

صينية خضار أو خضار سوتيه

٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

السابع
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الوصفات الصحية

ورق عنب

يُّعــد هــذا الطبــق مــن أكــرث أطبــاق املقبــالت شــعبية يف لبنــان وســوريا وفلســطني ومــرص، 

وهــو غنــي باألليــاف والفيتامينــات واملعــادن ويتــم تحضــريه مــن أوراق العنــب املحشــية 

بــاألرز. 

املقادير )٦حصص، ٥ قطع لكل حصة(: 

مكونات الحشوة: 	 

كوب ونصف من الطامطم املفرومة بشكل ناعم، 	 

٢ كوب من األرز غري املطبوخ، 	 

٢ ملعقة طعام من عصري الليمون،  	 

٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون، 	 

١ ملعقة طعام من البقدونس املفروم بشكل ناعم، 	 

١ ملعقة طعام من الكزبرة املفرومة، 	 

فلفل أسود حسب الذوق، 	 

١ ملعقة طعام من النعناع الناشف. 	 

جرّة واحدة ونصف من الورق العنب املحفوظ. 	 

طريقة التحضري: 

أخــرج أوراق العنــب مــن الجــرّة )أو ميكنــك اســتعامل أوراق العنــب الطازجــة(، ثــم 	 

انقعهــا ملــدة ٣ ســاعات يف املــاء البــارد. 

اغسل األرز باملاء وانقعه لساعة واحدة. 	 

املسّخن

ــة يف املطبخــني األردين والفلســطيني، واملكــّون  ــاق التقليدي املّســخن هــو مــن أشــهر األطب

الرئيــي لــه هــو الدجــاج والخبــز الحامضيــني وتطغــى عليــه نكهــة الســاّمق.

املقادير )٦حصص(: 

٦ قطع من صدور الدجاج الخالية من الجلد، 	 

٢ ملعقة طعام كبرية من زيت الكانوال، 	 

٤ حبات من البصل املقطع إىل رشائح، 	 

٢ ملعقة طعام كبرية من الساّمق، 	 

ربع ملعقة صغرية من البهار املشكل، 	 

فلفل أسود للتنكيه، 	 

٣ من أرغفة الخبز الكاملة القمح )أو البيتا( 	 

طريقة التحضري: 

قم بتتبيل قطع الدجاج بالبهار املشكل والفلفل األسود، 	 

حّمص قطع الدجاج يف مقالة بالقليل من الزيت إىل أن يتغري لونها إىل الذهبي، 	 

أضف الساّمق وحرّك القطع وأبعدها عن مصدر الحرارة، 	 

اقطع الخبز إىل نصفني وسخنه يف الفرن، 	 

أضف نصف كمية البصل املقطعة عى رغيف الخبز ثم الدجاج فوقه، 	 

ضع املتبقي من البصل فوق الدجاج وغلفه برغيف الخبز، 	 

قم بطهي الدجاج ملدة ١٠ دقائق يف فرن درجة حرارته ٣٥٠ درجة فهرنهايت. 	 

ــادي )أو 	  ــص والزب ــوز املحّم ــن الل ــل م ــلطة والقلي ــع الس ــق م ــم الطب ــن تقدي ميك

ــاً. ــرث توازن ــاً وأك ــق مغذي ــل الطب ــم لجع ــل الدس ــايل أو القلي ــة( الخ اللبن

محتوى الدهون والسعرات الحرارية )لكل حصة(: 

٢٣٠ سعرة حرارية يف كل كمية 	 

٦.٥ غرامات من الدهون يف كل كمية  	 

امللف الصحي: 

هــذا الطبــق صحــي ومناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف القلــب إلحتوائــه 

عــى كميــة قليلــة من امللــح، ومناســب لألطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعات وكبار الســن، 

ولألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري أيضــاً، خاصــة وأن ٣٠ غرامــاً مــن الخبــز 

= وجبــة واحــدة مــن الكربوهيــدرات. ال نــوىص بإعطــاء هــذا الطبــق لألطفــال تحــت ســن 

الواحــدة ولألشــخاص الذيــن لديهــم مشــاكل يف املضــغ والبلــع. كــام يجــب عــدم تســخني 

زيــت الزيتــون ألن الحــرارة تؤثــر ســلباً عــى القيمــة الغذائيــة لــه وتجعلــه غــري صحــي.  

قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



رقم الصفحة ٧

امزج الطامطم واألرز والبقدونس والكزبرة والفلفل األسود وعصري الليمون معاً. 	 

قم بحشو وريقات العنب بهذا املزيج. 	 

يف مقــالة خاصــة بإعــداد الصلصــة، قــم برتتيــب أوراق العنــب املحشــية عــى شــكل 	 

طبقــات عــى طبقــة مــن مكعبــات الطامطــم ثــم صــب كميــة مــن عصــري الليمــون 

وزيــت الزيتــون فوقهــا. 

أضــف املــاء فــوق املزيــج وضــع الغطــاء فــوق القــدر، واتركــه ينضــج عــى نــار هادئــة 	 

ملــدة ســاعة ونصف.  

ــل 	  ــايل أو القلي ــة( الخ ــادي )أو اللبن ــع الزب ــع الســلطة أو م ــق م ــم الطب ــن تقدي ميك

ــاً.    ــرث توازن ــاً وأك ــق مغذي الدســم لجعــل الطب

محتوى الدهون والسعرات الحرارية )لكل حصة(: 

 ١٧٠ سعرة حرارية 	 

 ٥ غرامات من الدهون  	 

امللف الصحي: 

ــال  ــب واألطف ــراض يف القل ــن أم ــون م ــن يعان ــق مناســباً لألشــخاص الذي ــرب هــذا الطب يعت

والنســاء الحوامــل واملرضعــات وكبــار الســن، ولألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مرض الســكري 

أيضــاً، خاصــة وأن الوجبــة الواحــدة منــه تحتــوي عــى ٦ مــن وريقــات العنــب املحشــية 

والتــي تعــادل وجبــة واحــدة مــن الكاربوهيــدرات. ال نــوىص بهــذا الطبــق لألطفــال تحــت 

الســنة األوىل أو لألشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــات يف املضــغ والبلــع. مــن األســلم تقدميــه 

فــوراً وعــدم تركــه يف حــرارة الغرفــة ألكــرث مــن ســاعتني.

مافن الفراولة والربتقال

تعتــرب الفراولــة والربتقــال مــن أكــرث أنــواع الفواكــه غنــًى مبضــادات األكســدة والفيتامينــات 

واألليــاف، ووجودهــام معــاً بألوانهــام الغنيــة يف هــذا النــوع مــن الكيــك )أو املافــن( ســيعزز 

بالتأكيــد قيمتــه الغذائيــة، ناهيــك عــن الطعــم الرائــع.

املقادير )٦ قطع من املافن، ٢ مافن لكل شخص(

بيضة كاملة )١( مع )٢( من بياض البيض	 

٤/٣ كوب من الدقيق الكامل 	 

٤/٣ كوب من الدقيق املتعدد األغراض 	 

٣ ملعقة طعام من السكر 	 

١ ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 

٢ ملعقة طعام من اللوز املقطع لقطع صغرية	 

٢ ملعقة شاي من البيكنج باودر 	 

١ ملعقة طعام من بذور الكتان 	 

١ كوب من الحليب الخايل الدسم 	 

٢/١ كوب من عصري الربتقال غري املحّى 	 

٢/١ ١ من الفراولة املقطعة 	 

١ ملعقة طعام من قرش الربتقال املبشور 	 

طريقة التحضري: 

امزج السكر والبيكنج باودر وبذور الكتان والدقيق يف إناء عميق. 	 

اخفق البيض مع الحليب وعصري الربتقال والسكر والزيت ثم أضف الخليط إىل املزيج 	 

أعاله، واخفق جيداً. 

أضف إىل الخليط الفراولة املقطعة، وامزج بلطف. 	 

مبلعقة طعام، صب الخليط يف ١٢ كوباً خاصاً بخبز املافن، وقبل الصب قم برش القليل 	 

من زيت الطبخ يف داخل األكواب. 

اخبز الخليط يف الفرن بدرجة حرارة ٤٠٠ درجة فهرنهايتية ملدة ٢٠ دقيقة إىل أن ينضج. 	 

وللتأكد من نضجه، أغرز عود أسنان يف مركز املافن وعندما تسحبها منه تأكد من أنها 

خالية من السوائل.  

أخرج الصينية من الفرن وأتركها جانباً لتربد.	 

القيمة 	  لزيادة  الدسم  الخايل من  الحليب  أو  والزبادي  الفواكه  املافن مع سلطة  قّدم 

الغذائية لهذه الوجبة باأللياف والفيتامينات واملعادن ولجعلها أكرث توازناً.  

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية )لكل قطعة(: 

٢٦٠ سعرة حرارية 	 

٧ غرام من الدهون	 

امللف الصحي:

البيضة  استبدال  القلب. ويفضل  أمراض  يعانون من  الذين  لألشخاص  مناسب  الطبق   هذا 

الكاملة ببياض البيض ألن صفار البيض غني بالكولسرتول. وهو مناسب أيضاً لألطفال والنساء 

الطبق عى  تناول هذا  السكري  السن. يستطيع املصابون مبرض  الحوامل واملرضعات وكبار 

الكربوهيدرات. كام يوىص بعدم  املافن تعادل كمية واحدة من  اعتبار أن كل ٣٠ غم من 

أو  الجلوتني  من  حساسية  لديهم  الذين  لألشخاص  أو  الواحدة  سن  تحت  لألطفال  تقدميه 

الحليب أو البيض. ميكن االستعاضة عن السكر باملّحيل الصناعي الخايل من السعرات الحرارية 

لتقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

@JHAH_NEWS
#JHAH_Recipes
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كرم الضيافة العربية

حقائق عن القهوة العربية  

يف العامل العريب، القهوة العربية هي جزء تقليدي من كرم الضيافة والعادات العربية. 

ويتم تقديم القهوة العربية يف املناسبات التقليدية، الوالئم، خالل شهر رمضان، العيد، 

وخالل اللقاءات اإلجتامعية.

فناجني  يف  تقدميها  بطريقة  و  تحضريها،  طريقة  مبكوناتها،  العربية  القهوة  وتتميز 

الضيوف رشب فنجان  الفنجان، وعى  القهوة، يجب ملئ نصف  تقديم  خاصة. عند 

واحد عى األقل مع أن التقليد يقتيض رشب ثالثة فناجني.
 

يتم تحضري القهوة العربية عن طريق حمص حبوب القهوة ومن ثم طحنها. يسمى 

وعاء القهوة بـ »الدلة«. تحتوي القهوة عى مكونات أخرى باإلضافة إىل حبوب القهوة 

املحمصة و املطحونة مثل الهيل، املسامر والزعفران.

 

لتحضري القهوة العربية
والزعفران 	  املسامر،  الهيل،  من  القليل  مع  واملطحونة  املحمصة  القهوة  أضف حبوب 

للامء املغيل.

بعد ١٠ دقائق، أبعد الخليط عن النار، وقم بتصفية الخليط وصبه يف الدلة قبل التقديم.	 

حقائق عن التمور

ــة 	  ــة باملــواد الغذائي ــة. وهــي غني ــذة واملفضل ــه اللذي ــوع مــن الفواك التمــور هــي ن

ــدة. ــادات األكس ــادن ومض ــات، املع ــاف، الفيتامين ــا األلي ــن ضمنه ــة وم املهم

 يتكون الرطب الطازج من سكريات بسيطة وسهلة الهضم.	 

 تحتــوي التمــور عــى ســعرات حراريــة مرتفعــة، حيــث أن التمــرة الواحــدة تحتــوي 	 

عــى ٣٠ ســعرة حراريــة.

ــث أن كل ٣ 	  ــر حي ــن التم ــري م ــاول الكث ــب تن ــكري تجن ــرىض الس ــى م ــب ع  يتوج

ــدرات. ــن الكربوهي ــة م ــة كامل ــادل حص ــرات تع مت

 ينصــح بتنــاول جميــع أنــواع التمــور، ســواء كانــت طازجــة مثــل الرطــب أو مجففــة، 	 

ــعرات  ــن س ــه م ــا تحتوي ــك مل ــدال وذل ــن باعت ــوز، ولك ــوز أو الج ــية بالل أو محش

ــة مرتفعــة حراري

قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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عــادة مــا تُصنــع معظــم الحلويــات التقليديــة والتجاريــة مــن الدقيــق األبيــض مضافــاً لــه الــرشاب الســكري أو الســكر، والزبــدة أو الدهــن الصلــب، والجــوز والحليــب الكامــل الدســم 

ومنتجاتــه األخــرى. وهــذه املكونــات إن اجتمعــت، تجعــل الحلويــات أكــرث كثافــة ودســامة وبالتــايل تنتــج ســعرات حراريــة مرتفعــة جــداً. ومــن الناحيــة الصحيــة، تســبب هــذه الحلويــات 

عــرس الهضــم وحرقــة املعــدة والزيــادة يف الــوزن وارتفــاع معــدل الســكر يف الــدم، إضافــة إىل ظهــور بعــض األمــراض املتعلقــة بالتغذيــة، كــام أنهــا تزيــد مــن الشــهية فيتنــاول الفــرد 

كميــات أكــرب منهــا. 

ولهذا، تقدم وحدة خدمات الطعام والتغذية الرسيرية بعض األفكار والنصائح التي تجعل هذه الحلويات أخف وأكرث صحة للقلب والجسم بشكل عام: 

قّدم الحلويات بكميات صغرية. 	 

قلل مقداري الدهن والسكر إىل نصف املقادير املذكورة يف الوصفة األصلية.	 

استخدم الحليب )أو منتجاته( الخايل أو القليل الدسم عوضاً عن الحليب أو الجنب الكامل الدسم املذكور يف الوصفة األصلية. 	 

استعمل بياض البيض بدالً من البيضة كاملة. وميكنك االستعاضة عن كل بيضة كاملة ببياض بيضتني.   	 

قم بخبز أو شوي الحلويات بدالً من قليّها بالزيت. 	 

أضــف الفواكــه املجففــة بــدالً مــن الســكر أو الــرشاب الســكري )الشــرية أو القطــر(. وميكــن اســتعامل املحليــات الصناعيــة الخاليــة مــن الســعرات الحراريــة كبديــل للســكر. إن 	 

إضافــة القرفــة )الدارســني( إىل الحلويــات يجعــل مذاقهــا أطيــب.

استبدل الزبدة أو الدهن الصلب بكميات معتدلة من الزيوت الصحية كزيت الذرة أو الكانوال. 	 

استبدل نصف كمية الزيت بصوص التفاح لجعل قوام الحلويات أكرث خفة ولتقليل السعرات الحرارية.  	 

استعمل الدقيق األسمر بدالً من األبيض. 	 

ميكن تزيني الحلويات برشائح من الفواكه أو الجوز أو اللوز بدالً من الكرمية أو الشكوالته أو جوز الهند. 	 

قلّل كمية املكرسات إىل النصف واستعمل القرفة بدالً منه. 	 

قّدم الحلويات كوجبة خفيفة بعد الوجبة األساسية، وتذكر دامئاً أن تتناولها باعتدال. 	 

أفكار تجعل أطباق الحىل أخف وأكرث صحة

قسم التغذية الرسيرية وخدمات التغذية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أوىل الخطوات التي تسهم بشكل فعال يف املحافظة عى سالمة قلبك هي التغذية الصحية ومامرسة الرياضة واإلمتناع عن التدخني. 

يجيــب الدكتــور مايــكل بالهــا، الطبيــب يف جونــز هوبكنــز ميديســن عــى العديــد مــن األســئلة التــي تخــص ســالمة القلــب. تّعــرف أكــرث عــى كيفيــة العنايــة بطعامــك 

ومامرســة الرياضــة للمحافظــة عــى صحــة قلبــك.

ــة أو اإلنتظــام بهــا جيــد لصحــة  هــل لطــول أو ِقــر أو كثافــة التامريــن الرياضي

ــة؟  ــن القلبي الرشاي

ــن  ــمل التامري ــع يش ــذا بالطب ــب، وه ــة القل ــد لصح ــرب جي ــايض يعت ــج ري أي برنام

الرياضيــة املنتظمــة واملعتدلــة والشــديدة. عليــك أن تســتمر مبامرســة التمريــن إىل 

ــة.  ــة التّعــرق، أمــا التامريــن القصــرية واملكثفــة فليســت رضوري أن تصــل إىل مرحل

ولكــن أظهــرت بحــوث طبيــة أن االنتظــام مبامرســة الرياضــة التــي تتخللهــا فــرتات 

قصــرية مــن متاريــن القــوة والجهــد أفضــل مــن مامرســتها لوحدهــا. لــذا، فالتنويــع 

جيــد! 

هل يعترب تصلب الرشاين القلبية املسبب الوحيد لألزمات القلبية؟ 

ال. تصلــب الرشايــني )atherosclerosis(، أو تراكــم الكولســرتول عــى جــدران 

ــؤدي إىل  ــادرة ت ــرى ن ــباب أخ ــة أس ــد، فثم ــبب الوحي ــس الس ــة لي ــني القلبي الرشاي

النتيجــة ذاتهــا، عــى الرغــم مــن أن تصلــب الرشايــني هــو املســؤول عــن أكــرث مــن 

٩٥ باملائــة مــن األزمــات القلبيــة. ولكنــه ليــس املســبب الوحيــد لهــا. فهــذا املــرض 

قــد يــؤدي إىل حصــول متــزق يف عضلــة القلــب وبالتــايل إىل األزمــات القلبيــة. فــإن 

ــب  ــك مصــاب بتصل ــراً، فمــن املحتمــل أن ــذا املــرض صف ــك به ــت درجــة إصابت كان

ــرب  ــه يعت ــك ب ــر إصابت ــارض، وخط ــت الح ــة يف الوق ــبة طفيف ــن بنس ــني ولك الرشاي

منخفضــاً يف األمــد القريــب، ولكــن هــذا األمــر يســتلزم منــك مراقبــة صحتــك عــن 

ــك.  ــة بصحــة قلب ــة للعناي ــارات صحي ــي خي ــب وتبن كث

أشــعر يف بعــض األحيــان بضيــق أو ضغــط يف منطقــة الصــدر عنــد االســتلقاء عــىل 

الرسيــر. هــل يعتــرب ذلــك عالمــة عــىل وجــود مشــكلة يف القلــب؟ 

ــا  ــدة، ومنه ــاً عدي ــة أعراض ــة القلبي ــراض األوعي ــع أم ــال، تتب ــع الح ــواب: يف واق ج

ــرتخاء.  ــة أو االس ــة الراح ــة مبرحل ــة مقارن ــن الرياضي ــالل التامري ــاً خ ــر واضح يظه

لصحة قلبك 
إجابات مقدمة من طبيب القلب بجونز هوبكنز ميديسن د. مايكل بالها 
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ــرتة  ــراض ف ــدم األع ــة إن مل ت ــية، وخاص ــكلة األساس ــت املش ــذه ليس ــك، ه ــع ذل م

طويلــة. ولكــن عليــك اإلنتبــاه لــكل األعــراض وخاصــة أثنــاء التمريــن ومــن ثــم قــّدم 

عرضــاً مفصــالً بجميــع تلــك األعــراض لطبيبــك، الــذي ســيحدد مــا يتوجــب فعلــه يف 

ــة.  ــة التالي املرحل

مــا هــي األمــراض القلبيــة األكــرث شــيوعاً مــا بــن ٥٥ و٦٥ عامــا؟ وكيــف نتجنبهــا؟ 

ومــا اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا للمحافظــة عــىل صحــة القلــب؟ 

يف هــذا العمــر بالــذات، يجــب عليــك اإلنتبــاه بوجــه خــاص إىل مســألة واحــدة، أال 

وهــي تراكــم الكولســرتول عــى جــدران األوعيــة القلبيــة، فــإن حصــل ذلــك، ســتبدأ 

أعــراض املــرض بالظهــور. 

ويتوجــب عــى َمــن هــم يف هــذه الفئــة العمريــة أن يواظبــوا عــى زيــارة الطبيــب 

واتبــاع ســلوكيات صحيــة وأســلوب حيــايت صحــي، يتضمــن مــا يــيل: 

اإلمتناع عن التدخني.	 

املحافظة عى إبقاء الوزن ضمن النطاق الصحي.  	 

اتباع حمية غذائية صحية. 	 

املواظبة عى مامرسة الرياضة. 	 

نرُشت هذه املقالة ألول مرة من قبل مركز جونز هوبكنز الطبي. أقرأ املزيد من مقاالت »اسأل 

الخرباء« يف الرابط التايل:

http://www.hopkinsmedicine.org/health/articles-and-answers/ask-the-expert 

د. مايكل جوزيف بالها
ماجستري يف الطب، ماجستري يف الصحة العامة

ــب،  ــراض القل ــن أم ــة م ــز ســيكارون للوقاي ــي، يف مرك ــر البحــث اإلكليني مدي

ــة الطــب  وأســتاذ مســاعد يف كلي

د. مايــكل بالهــا هــو مــن الجيــل الرابــع لألطبــاء يف أرستــه. حصــل عــى شــهادة 

البكالوريــوس يف دراســات مــا قبــل الطــب ويف الحضــارة القدميــة مــن جامعــة 

نوتــردام يف عــام ٢٠٠١م، ثــم التحــق بجامعــة فاندربيلــت يف عــام ٢٠٠٦م لنيــل 

شــهادة املاجســتري يف الطــب واملاجســتري يف الصحــة العامــة )M.P.H.( يف علــم 

ــاً  ــل رئيس ــة عم ــذه الجامع ــة. ويف ه ــات األحيائي ــة واإلحصائي ــة الرسيري األوبئ

لقســم ألفــا أوميجــا ألفــا ونــال جائــزة الدكتــور رودولــف كامبميــري التــي مُتنــح 

لكبــار الباحثــني الرسيريــني. أنهــى الدكتــور بالهــا بعــد ذلــك إقامتــه الطبيــة يف 

الطــب الباطنــي يف برنامــج أوســلر ميــدكال هــاوس ســتاف التدريبــي يف جونــز 

هوبكنــز يف عــام ٢٠٠٩م قبــل إكــامل زمالتــه يف طــب أمــراض القلــب يف جونــز 

هوبكنــز عــام ٢٠١٢م. ويعمــل حاليــاً أخصائيــاً يف طــب أمــراض القلــب الوقــايئ 

ــاً يف علــم األوبئــة الرسيــري، إضافــة إىل عملــه يف قســمي طــب أمــراض  وباحث

القلــب وعلــم األوبئــة يف كليــة جونــز هوبكنــز بلومبــريج للصحــة العامــة. وهــو 

عضــو يف مركــز ســيكارون للوقايــة مــن أمــراض القلــب وعمــل مديــراً للبحــوث 

اإلكلينيكيــة يف املركــز. وعــى املســتوى الوطنــي، يعمــل الدكتــور بالهــا يف لجــان 

ــب  ــة القل ــة لجمعي ــة والتابع ــة املهن ــة مامرس ــب يف بداي ــات والتدري اإلحصائي

األمريكيــة )AHA( وعضــو يف جمعيــة )Cardiometabolic Alliance( مــن 

.)ACC( خــالل كليــة طــب القلــب األمريكيــة
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مــرض الزهاميــر هــو مــرض ضيــاع الذكريــات. ولكــن مــا ال يدركــه الكثــريون منــا، إىل اللحظــة التــي يــرضب بهــا هــذا املــرض َمــن نحبهــم، أن 

فقــدان الذاكــرة مــا هــو إال البدايــة. فاإلكتئــاب والقلــق الشــديد واإلضطــراب النفــي ومشــاكل يف النــوم هــي أعــراض أخــرى تُصاحــب هــذا 

املرض. 

يف أغلــب األحيــان، يُــرتك املريــض مــن دون عــالج، ومــن هنــا تبــدأ هــذه اإلعــراض بالتأثــري بشــكل قــوي وســلبي عــى منــط حياتــه وعــى 

مســار املــرض ذاتــه. ولكــن إن تــم تشــخيص املــرض والبــدء مبعالجــة أعراضــه الســلوكية والذهنيــة، فمــن املؤكــد أن حيــاة املريــض وحيــاة 

أهلــه ستتحســن هــي األخــرى، وقــد يســاعد العــالج يف معالجــة بعــض األعــراض الذهنيــة، حتــى وإن كان لفــرتة قصــرية. 

تشــاركنا أندريــا نيلســون املختصــة يف جونــز هوبكنــز ميديســن يف تســليط الضــوء عــى أكــرث األعــراض شــيوعاً التــي ترافــق فقــدان الذاكــرة 

وســبل العــالج املختلفــة التــي ســرتيح املريــض وذويــه. 

فقدان الذاكرة، وماذا بعد؟ 
كيف نتعامل مع األعراض األخرى ملرض الزهامير
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اإلكتئاب 

تقــول أندريــا نيلســون أن مــا بــني ٤٠ و٥٠ باملائــة مــن مــرىض الزهاميــر يعانــون 

ــذه  ــزى ه ــاس. وتُع ــة الن ــن عام ــة م ــوايل ٧ باملائ ــة بح ــاب، مقارن ــن اإلكتئ م

النســبة املرتفعــة إىل عاملــني: التغــريات الحاصلــة يف الدمــاغ جــراء هــذا املــرض، 

وإىل صدمــة تشــخيص املــرض، يف بدايتــه عــى األقــل. 

كان مركــز جونــز هوبكنــز ميديســن مــن األوائــل الذيــن أدركــوا إصابــة 

ــرف  ــا يُع ــاء النفــس يف املركــز م ــد ابتكــر أطب ــاب، وق مــرىض الزهاميــر باإلكتئ

"بـــاالضطراب النفــي ملــرض الزهاميــر" قبــل أكــرث مــن عــرش ســنوات واصفــني 

بالتفصيــل حالــة اإلكتئــاب التــي يعــاين منهــا املــرىض، إذ يبــدو هــؤالء املــرىض 

املصابــون باإلكتئــاب بليــدي اإلحســاس أو قلقــني جــداً ويعانون مــن اضطرابات 

يف النــوم ولكــن مــن غــري املحتمــل أنهــم يشــعرون بالذنــب أو الرغبــة يف إيــذاء 

أنفســهم عــى النقيــض مــن األشــخاص املصابــني باإلكتئــاب مــن دون الزهاميــر.

العالج 

تقــول أندريــا نيلســون: "تتحســن حيــاة املريــض باإلكتئــاب بشــكل ملحــوظ إن 

خضــع للعــالج، وقــد تالحــظ تحســناً طفيفــاً يف الذاكــرة". يتضمــن عــادًة عــالج 

اإلكتئــاب اســتخدام أدويــة تدعــى »مثبطــات امتصــاص الســريوتونني اإلنتقائيــة 

ــل  ــاعد يف تقلي ــد تس ــي ق )selective serotonin reuptake inhibitors(، الت

حالتــي القلــق واالضطــراب.

القلق واالضطراب النفيس 

قــد تظهــر هاتــني الحالتــني يف شــكل اضطــراب عاطفــي وحركــة مفرطــة 

ــول  ــس. وتق ــط النف ــى ضب ــدرة ع ــدم الق ــع وع ــاج رسي ــدايئ وهي ــلوك ع وس

ــرض  ــن امل ــل األوىل م ــران يف املراح ــني تظه ــني الحالت ــون أن هات ــا نيلس أندري

عندمــا يبــدأ املريــض بــإدراك مــا بــدأ يفقــده ومــدى فداحــة املــرض وجديتــه. 

وقــد يبــدأ املريــض بالشــعور بالقلــق الحقــاً عندمــا يــرتك وحيــداً، وأي تغيــري يف 

ــق.   ــي االضطــراب والقل ــارة حالت ــؤدي إىل إث ــد ي ــه اليومــي ق روتين

العالج 

املريــض جرعــات  إعطــاء  الحالــة هــي  أشــهر طــرق عــالج هــذه  مــن 

منخفضــة مــن األدويــة التــي تعالــج الحــاالت النفســية مثــل )ريســبرييدون( 

و)أوالنزابــني(. ولكــن هــذه األدويــة قــد تزيــد مــن خطــر اإلصابــة باألزمــات 

ــار الســن. ويف  ــدى كب ــؤدي إىل املــوت ل ــد ت ــة وق ــة والذبحــات الصدري القلبي

الوقــت ذاتــه، قــد يــؤدي عقــار )ديازيبــام( إىل الشــعور بالــدّوار أو الســقوط 

ــنني.  ــدى املّس ل

ــد  ــني. فق ــني الحالت ــة هات ــاب معالج ــادة لالكتئ ــة املض ــن لألدوي ــن ميك ولك

أظهــرت تجربــة رسيريــة أجريــت يف مركــز جونــز هوبكنــز لتقييــم اســتخدام 

ــه  ــدى املصابــني بالزهاميــر والقلــق أن ــاب ل عقــار )ســيتالوبرام( املضــاد لالكتئ

ــية.  ــاالت النفس ــض الح ــالج بع ــاً يف ع ــة ويســتعمل حالي ــاً وفاعلي ــرث أمان أك

إضطرابات النوم 

وجــدت الدراســات أن مــرىض الزهاميــر يقضــون معظــم الوقــت يقظــني 

مقارنــة باألشــخاص الطبيعيــني. ويف واقــع الحــال، قــد تكــون مشــكالت النــوم 

ــدى  ــدت إح ــام وج ــرض. ك ــذا امل ــة به ــات اإلصاب ــن أوىل عالم ــه م واضطراب

الدراســات أن دمــاغ املســنني الذيــن يعانــون مــن قلــة النــوم معــرض لإلصابــة 

ــرض  ــات م ــن عالم ــي م ــة وه ــة الدبق ــاف الربوتيني ــد واأللي ــرثات األميلوي بخ

الزهاميــر. ويتوقــع الباحثــون أن معالجــة مشــكالت النــوم يف املراحــل املتقدمــة 

ــى تُبطــئ مــن  ــع أو حت ــد متن ــاره الســلبية وق ــل مــن آث ــد تقل مــن املــرض ق

تقــدم املــرض، عــى الرغــم مــن هــذا مــا يــزال مــن اإلحتــامالت والتكهنــات.   

العالج 

ــة،  ــت األدوي ــة وليس ــي الحرك ــوم ه ــة الن ــكالت قل ــات مش ــم عالج ــن أه م

حســب قــول أندريــا نيلســون. وتضيــف: "إن قــى املريــض الليــل كلــه يقظــاً 

وينــام طــوال النهــار، فنحــن نــويص بقيامــه بأنشــطة حركيــة كاملــيش مثــالً أو 

أي نشــاط آخــر خــالل فــرتة النهــار لــي ينــام بهــدوء ليــالً".

نرُشت هذه املادة يف األصل من قبل مكتب التسويق واالتصال يف مركز جونز هوبكنز، ثم 

أعيد طبعها هنا مبوافقة املكتب، وال يجوز بأي حال من األحوال إعادة استعامل هذه املادة 

أو إعادة طبعها. الهدف من املعلومات الواردة يف هذه املادة هو تثقيف القارئ وال تعترب 

بديالً عن إستشارة الطبيب املختص. 
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اســتضاف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي فعاليتــني لالحتفــال مبجموعــة 

املتربعــني بالــدم، هــذه املجموعــة مــن األفــراد املتفانــني الذيــن قدمــوا "هديــة 

ــون  ــن يخضع ــة والذي ــة والحرج ــراض املزمن ــني باألم ــرىض املصاب ــاة" للم الحي

للعــالج يف مستشــفانا. واليــوم العاملــي للمتــربع بالــدم يحتفــل ســنوياً بجميــع 

النســاء والرجــال الذيــن يتربعــون بدمائهــم إنقــاذاً لآلخريــن. 

ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بــدوره يحتفــل بجميــع الذيــن تربعــوا 

٢٥ مــرة أو أكــرث يف احتفاليــة بدعــوة خاصــة. ويف االحتفــال، قــّدم املركــز 

شــهادة شــكر وتقديــر لثالثــني شــخصاً تربعــوا بدمائهــم، تقديــراً لدعــم املخلــص 

واملســتمر لصحــة وســالمة األخريــن.  

لقــد تلقــى كل متــربع حقــق هــذه األرقــام "األوملبيــة" يف التــربع بالــدم 

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــا ملرك ــة العلي ــن اإلدارة الطبي ــر م ــكر والتقدي ــهادة الش ش

أرامكــو الطبــي، وشــكر خــاص لتفانيــه يف هــذا الواجــب. وقــد أقيمــت هــذه 

االحتفاليــة بالنيابــة عــن جميــع املــرىض الذيــن اســتفادوا مــن تربعــات الــدم 

ــي انقــذت حياتهــم ومّكنتهــم مــن دعــم أســاليب  ــاء عالجاتهــم الت هــذه أثن

ــدة.  ــة الجدي ــم الصحي حياته

يتلقــى املركــز حاليــاً ٢٠ تربعــاً بالــدم كمعــدل يومــي، أي أكــرث مــن ٥١٠٠ متربع 

ســنوياً. قــد يبــدو هــذا الرقــم ظاهريــاً مثــرياً لإلعجــاب ولكــن يف الحقيقــة فــإن 

ــد،  ــوم الواح ــاً يف الي ــني ٢٥ و٣٠ متربع ــتلزم ب ــدم يس ــى ال ــيل ع ــب الفع الطل

ــز  ــذا يرحــب املرك ــدد املتربعــني، ل ــك نقصــاً واضحــاً يف ع ــإن هنال ــايل، ف وبالت

باملزيــد منهــم يف كل مــرة ويف كل وقــت. 

إن أي شــخص يقــرر أن يكــون متربعــاً بالــدم ميكنــه أن يتــربع كل شــهرين أو 

إىل مــا يصــل إىل ٦ مــرات يف الســنة. وكل تــربع بالــدم ميكنــه أن ينقــذ مــا يصــل 

إىل ٤ أرواح ألن فنــّي الــدم يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ميكنــه أن 

ــرَبع،  ــدم املت ــات مــن كل وحــدة مــن ال ــة مــن املكون ــواع مختلف يحــرّض ٤ أن

ــا الطازجــة  ــة والبالزم ــح الدموي ــراء والصفائ ــدم الحم ــا ال وهــذا يشــمل خالي

املجمــدة ومجمــدة بنــك الــدم. 

وتقــول بهيجــة الراشــد املوظفــة يف وحــدة العالقــات الطبيــة العامــة يف خدمات 

الدعــم الطبــي يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي: "أن تكــون كرميــاً تعني 

أن تفعــل شــيئاً جيــداً لشــخص مــا مــن دون أن يعلــم بــك ألن املعنــى الحقيــق 

للكــرم هــي أن تعطــي مــن دون انتظــار املقابــل". 

ــدور  ــل رشح ال ــن أج ــدم وم ــربع بال ــامت الت ــة وس ــزز ثقاف ــل أن نع ــن أج م

الحيــوي الــذي يلعبــه املتربعــون يف توفــري مــادة الحيــاة ملختلــف املســتلمني، 

فقــد أقيمــت حملــة املتربعــني بفئــة الــدم )A( يف عــرص يــوم الثــاين مــن يونيــو 

ــد حــرض هــذه  ــس للمستشــفى. وق ــي الرئي ــو األمام ــام ٢٠١٦، يف البه ــن ع م

الفعاليــة عــدد مــن أخصــايئ الــدم لتقديــم كافــة املعلومــات ملوظفــي رشكــة 

ــز.  أرامكــو الســعودية وأرسهــم وزوار املرك

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتفل باليوم العاملي للتربع بالدم يف يونيو ٢٠١٦ 
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ــرى  ــام ٢٠١٦م، ذك ــن ع ــو م ــهر ماي ــن ش ــن م ــادس والعرشي ــوم الس ــادف يف ي يص

مــرور ثــالث ســنوات متتاليــة مــن احتفاليــة تخــّرج طلبــة برنامــج دعــم التغذيــة مــن 

جامعــة الدمــام. وقــد قامــت وحــدة خدمــات الغــذاء والتغذيــة الرسيريــة يف مركــز 

ــة  ــات الطبي ــات العالق ــي، بتنســيق مــن وحــدة خدم ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن جون

العامــة يف املركــز، بتقديــم هــذه الــدورة. وتعتــرب هــذه الخطــوة جــزءاً مــن الرشاكــة 

ــة  ــي وجامع ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــني مرك ــي تأسســت ب االســرتاتيجية الت

ــات  ــن املوضوع ــد م ــي يف العدي ــم األكادمي ــم الدع ــت إىل تقدي ــي أفض ــام الت الدم

ذات اإلهتــامم املشــرتك، وكانــت موضوعــة التغذيــة جــزءاً منهــا. وقــد أنتجــت هــذه 

الرشاكــة املهمــة العديــد مــن الربامــج التعليميــة والتدريبيــة التــي نظمتهــا وحــدة 

خدمــات الغــذاء والتغذيــة الرسيريــة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ودرّس 

فيهــا كادر مقتــدر مــن املركــز ملســاعدة طلبــة قســم التغذيــة يف تطبيــق النظريــات 

ــة.  يف مامرســاتهم العملي

ــة خــوري ســتيفينز، رئيســة قســم التمريــض  ــة التخــّرج د. زين ــد حــرض احتفالي وق

ــد قســم  ــد، عمي ــو زي ــر أب ــور عم ــي، والدكت ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون يف مرك

ــام.  ــة الدم ــة يف جامع التغذي

بــدأت الرشاكــة بــني املنظمتــني القديرتــني عــى نحو ضيــق يف عــام ٢٠١٤م يف خدمات 

ــة،  ــة املهم ــن هــذه الرشاك ــة. وع ــك لتشــمل التغذي ــد ذل ــم تطــّورت بع ــذاء، ث الغ

ــز  ــة يف مرك ــة الرسيري ــذاء والتغذي ــدة الغ ــا، املستشــار يف وح ــول د. باســم فوط يق

ــم  ــج دع ــن إنشــاء برنام ــي م ــدف الرئي ــي: "كان اله ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن جون

التغذيــة هــو التشــارك مــع اآلخريــن بأحــدث املعلومــات والتطبيقــات التــي ميتلكهــا 

املركــز يف مجــال دعــم التغذيــة مــن أجــل بنــاء قــدرات وكفــاءات طلبــة التغذيــة يف 

جامعــة الدمــام ومــن أجــل إعــداد أخصائيــي تغذيــة كفوئــني يف املســتقبل". 

قّدمــت هــذا الربنامــج الفريــد والعــايل التخصــص مجموعــة مــن أخصائيــي التغذيــة 

ــي  ــران الصح ــز الظه ــي يف مرك ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــن مرك ــة م الرسيري

وشــمل شــهرين كاملــني )مــن مــارس إىل مايــو( مــن التدريــب املكثــف. 

ــة  ــب املتعلق ــن الجوان ــد م ــتمل العدي ــايل يش ــج الح ــن أن الربنام ــم م ــى الرغ ع

ــه  ــن يف املستشــفيات، إال أن ــني الراقدي ــال والبالغ ــرىض األطف ــة بامل ــة الخاص بالتغذي

ــب  ــق األنابي ــن طري ــة ع ــى التغذي ــة ع ــب الطلب ــى تدري ــي ع ــكل رئي ــز بش يرك

 total parental nutrition(( والتغذيــة الكاملــة بالحقــن الوريــدي )tube feeding(

TPN((، والتغذيــة االنتقاليــة )transitional feeding(، وتداخــالت الغــذاء مــع 

ــرى  ــب أخ ــة، وجوان ــة التغذي ــق عملي ــة )food drug interaction(، وتوثي األدوي

ــارضات  ــم املح ــة تقدي ــني والطلب ــني املدرب ــيل ب ــب التفاع ــمل الجان ــام ش ــة. ك مهم

وورش العمــل وزيــارة غــرف املــرىض وعقــد املناقشــات والحــوارات. وُســمح للطلبــة 

مبراقبــة حــاالت حقيقيــة منــذ اليــوم األول إلدخالهــا إىل املستشــفى إىل يــوم مغادرتهــا 

لهــا. كــام ُســمح لهــم متابعــة بعــض الحــاالت التــي احتــاج املريــض فيهــا إىل التأهيــل 

ــم النهــايئ.   ــة امتحــان التقيي ــل موعــد التخــرج، أكمــل الطلب ــايئ. وقبي الفيزي

وقــد وصفــت غــادة حبيــب، املرشفــة عــى خدمــات التغذيــة الطبيــة يف مركــز جونــز 

ــز أرامكــو الطبــي هــذه الرشاكــة باالســرتاتيجية، بقولهــا: "إن هــذه الرشاكــة  هوبكن

االســرتاتيجية مصّممــة مــن األســاس لتعزيــز معــارف الطــالب ومهاراتهــم يف مجــال 

دعــم وتعزيــز التغذيــة وتهيئتهــم التهيئــة الصحيحــة لخدمــة مجتمعاتهــم واملحافظة 

عــى ســالمة وصحــة مرضاهــم«، وأضافــت: »مــن املؤكــد أن كل مــا تعلمــوه يف هــذا 

ــن  ــة م ــؤالء الطلب ــيّمكن ه ــري، وس ــكل كب ــم بش ــج مرضاه ــن نتائ ــج سيحّس الربنام

املســاهمة الفاعلــة يف مختلــف تخصصــات الرعايــة الرسيريــة".

توفري الرعاية من خالل التشارك باملعارف:  
االحتفال مبرور ثالث سنوات من الرشاكة الناجحة 

بقلم: ليىل القفشات
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أطلقــت الدكتــورة حنــان الشــيخ حملــة ناجحــة ملكافحــة البدانــة، التــي 

تعتــرب جــزءاً مــن الربنامــج املجتمعــي ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 

والتــي أقيمــت يف العثيــم مــول، يف الدمــام، يف يــوم الجمعــة املصــادف الثالــث 

ــة مــن  ــو. وقــد افتتحــت مقصــورات العــرض الخاصــة بالحمل مــن شــهر يوني

ــل  ــن ١١٠٠ طف ــرث م ــا أك ــاًء، وزاره ــعة مس ــرصاً إىل التاس ــة ع ــاعة الرابع الس

ورجــل وامــرأة. وُخصصــت عــدد مــن املقصــورات للــرد عــى أســئلة الجمهــور 

حــول مخاطــر البدانــة املفرطــة ومضاعفاتهــا ولتعريــف الجمهــور عــى الطعــام 

ــة.  ــل الصحي الصحــي والبدائ

ــا  ــة داخــل مقصــورات العــرض، فمنه ــات واألنشــطة املقدم وتنوعــت الفعالي

مقصــورة للقيــاس يديرهــا عــدد مــن املمرضــني مــن وحــدة خدمــات التمريــض 

يف املركــز ومتطوعــني طبيــني كانــوا يســاعدون يف قيــاس طــول الزائريــن الراغبني 

يف معرفــة أوزانهــم وكتلــة أجســامهم وكميــة الدهــون فيهــا، ومقصــورة أخــرى 

تديرهــا الدكتــورة حنــان الشــيخ والدكتــورة أمينــة الدبّــاغ للــرد عــى مختلــف 

أســئلة الجمهــور حــول حســاب مــؤرش كتلــة الجســم )BMI( والبدانــة املفرطــة 

ومضاعفــات الزيــادة يف الــوزن، ومقصــورة ثالثــة تحــت عنــوان "إســألوا 

ــو الســعود وأحــد  ــا أب ــة مه ــة اإلكلينيكي ــة التغذي ــص" وتديرهــا أخصائي املخت

املثقفــني الصحيــني ملســاعدة الجمهــور يف تحديــد أنــواع الطعــام املناســبة التــي 

تحتاجهــا األرس العرصيــة يف الســعودية. 

وقــد لخّصــت الدكتــورة حنــان الشــيخ هــذه الفعاليــة بقولهــا: "إن الفــرق بــني 

ــة  ــة مكافحــة البدان ــم. كانــت حمل النجــاح والفشــل هــو وجــود فريــق عظي

ناجحــة ألن ورائهــا فريــق رائــع ومتعــاون ومتحفــز وألعضائــه هــدف مشــرتك".  

إضافــة إىل الفعاليــات أعــاله، ضّمــت املقصــورات )أخصــايئ التغذيــة يف محــل 

ــي،  ــري الصح ــي وغ ــّوق الصح ــني التس ــارق ب ــرشح الف ــذي كان ي ــة( ال البقال

ومقصــورة لألطفــال اســتخدم فيهــا النمــوذج )صحنــي( لبيــان األمثلــة املختلفــة 

حــول الطعــام الصحــي، وأنشــأت ســاحة للعــب داخــل املعــرض ليلعــب فيهــا 

األطفــال ويشــاركوا يف فعالياتهــا املمتعــة.    

"الحركة بركة"
حملة ناجحة ملكافحة البدانة 

يف العثيم مول 

بقلم: جون كيزلر
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لوحة األدوية والصحة 

الجديدة عن طريق موقع 

الهاتف املتنقل 
)باللغة اإلنجليزية(

إىل جميع موظفي أرامكو السعودية،

يرس مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالتعاون مع تقنية املعلومات بأرامكو السعودية ان يعلن 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 لك وألفراد عائلتك

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

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

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

إذا مل يكن لديك ترصيح للدخول عى myhome عى 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



رقم الصفحة ١8

يقــوم قســم الرعايــة املـُـدارة وصحــة الســكان يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي حاليــاً بــإدارة الرعايــة الصحيــة ملوظفــي رشكــة أرامكــو الســعودية وأفــراد عوائلهم 

مــن املؤهلــني للحصــول عــى العنايــة الطبيــة ويتلقــون عالجاتهــم ضمــن شــبكة املتعاقديــن يف املرافــق الطبيــة املحــددة )MDFs(. ويتــوىل هــذا القســم إنشــاء شــبكة 

مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة ســواء عــن طريــق اإلســتخدام أو املقاولــة ضمــن حــدود اململكــة العربيــة الســعودية، إىل جانــب مراقبــة الرعايــة الصحيــة املقدمــة 

إىل مــا يقــرب مــن ٢٠٣ ألــف شــخص مــن املســتفيدين املؤهلــني للحصــول عــى هــذه الرعايــة الصحيــة مبوجــب قوانــني مركــز  جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أو ٥٦ 

باملائــة مــن إجــاميل املســتفيدين املؤهلــني للرعايــة الصحيــة.

الفريق اإلستشاري للرعاية املُدارة يتعاون مع قسم الرعاية املُدارة وصحة السكان يف مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

يف ٢٢ مايــو ٢٠١٦م، اســتقبلت أنيتــا مــوور، رئيســة صحــة الســكان )CPHO( يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي )JHAH( فريقــاً مــن األطبــاء املختصــني واملمرضــني 

مــن مركــز جونــز هوبكنــز للرعايــة الصحيــة )JHHC( يف جلــني بــريين يف واليــة مريالنــد األمريكيــة. 

ــتاذة  ــز، أس ــيا هيل-بريج ــورة فليش ــام الدكت ــق ه ــميني للفري ــني الرس وكان املتكلّم

الطــب ومديــرة قســم بحــوث وتنميــة صحــة املجتمــع، والدكتــورة ميشــيل هاوكينــز، 

مديــرة الرعايــة املـُـدارة وصحــة الســكان. وضــم الفريــق أعضــاء آخريــن مــن مركــز 

ــى  ــة ع ــكوت الحاصل ــرا س ــورا هريي ــورة ل ــن: الدكت ــم كل م ــز، وه ــز هوبكن جون

املاجســتري يف الطــب واملديــر الطبــي لربامــج صحــة الســكان وصحــة املجتمــع، 

ــرة  ــاوارد، مدي ــيل ه ــيدة بول ــينات، والس ــرة التحس ــرييت مدي ــل فاله ــيدة نوي والس

ــر  ــورا إيك ــيدة ل ــي، والس ــو الطب ــز بايفي ــز هوبكن ــز جون ــدارة يف مرك ــة املُ الرعاي

املراقبــة اإلكلينيكيــة، والســيدة كاريــن نيكلســون اخصائيــة املعلومــات اإلكلينيكيــة 

ــكان.  ــة الس ــدارة وصح ــة امل والرعاي

ــات  ــة املامرس ــتيعاب ومراجع ــم واس ــر: فه ــق الزائ ــداف الفري ــن أه ــن ضم وكان م

الحاليــة للقســم، وتحديــد املشــكالت والتحديــات، ومــن ثــم تحديــد وتفســري 

ــم  ــوالً إىل تقدي ــق )UM( وص ــرق إدارة املراف ــدارة )CM( وط ــة املُ ــة الرعاي ودراس

ــة  ــاليب الرعاي ــأن أس ــه بش ــق توصيات ــّدم الفري ــد ق ــبة. وق ــة املناس ــة الصحي الرعاي

املـُـدارة )CM( وطــرق إدارة املرافــق )UM( التــي تؤثــر يف صحــة الســكان مــن خــالل 

اتبــاع املنهــج الــذي يقرتحــه فريــق الرعايــة املتعــدد التخصصــات. وشــملت األســاليب 

العديــدة التــي متــت مناقشــتها املقابــالت التحفيزيــة مــن أجــل التأثــري عــى مشــاركة 

املــرىض يف رفــع االلتــزام الفــردي وتحســني وتحقيــق الصحــة املحّســنة. 

ــارة:  ــذه الزي ــن ه ــدارة ع ــة املُ ــس الرعاي ــش، رئي ــني م. طاف ــور حس ــال الدكت وق

"ســتقدم هــذه الزيــارة مختلــف مرافــق الشــبكة الطبيــة إىل مفاهيــم وأفــكار إدارة 

ــاعد  ــارة ستس ــذه الزي ــع أن ه ــن نتوق ــاف: »ونح ــدارة«، وأض ــة املُ ــق والرعاي املراف

يف بنــاء وتحســني صحــة الســكان يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ومتكــني 

مامرســات إدارة املرافــق والرعايــة املُــدارة مــن تحســني صحــة موظفــي رشكــة 

ــم".  ــعودية وأرّسه ــو الس أرامك

هدفــت هــذه الزيــارة إىل تقديــم آخــر املعلومــات حــول املامرســات الحاليــة املطبقة 

يف مجــايل إدارة الرعايــة واملرافــق وتحســني جــودة الرعايــة الطبيــة. وتــم تدريــب ١٥ 

طبيبــاً و١٥ ممرضــاً يف القســم و٦ مــن مــدراء ممــريض الحــاالت مــن املستشــفى عــى 

 .)UM( وإدارة املرافق )CM( أســاليب وطــرق الرعايــة املـُـدارة

وتقــول الدكتــورة فليشــيا هيل-بريجــز: "نحــن ســعيدون مبــا أنجــز إىل اآلن، ونتطلــع 

إىل تنفيــذ »صحــة الســكان". 



رقم الصفحة ١٩

املنطقة الغربية: 

املركز الطبي الدويل، مستشفيات سليامن فقيه يف جدة، 

مستشفى ينبع الوطني يف ينبع

املنطقة الوسطى: 

مستشفى دلة ومستشفى رعاية الرياض 

املنطقة الرشقية: 

مستشفى املواساة يف الدمام، مستشفيات املانع يف الخرب 

والدمام. 

وقد انقسم الفريق الزائر خالل الفرتة بني ٣٠ مايو إىل ٢ يونيو إىل مجموعات قامت بزيارة املرافق الطبية املتعاقد معها )MDFs( التالية: 

وقــام خــرباء الرعايــة املـُـدارة مبراجعــة ودراســة املامرســات العمليــة التــي متــارس يف 

قســم الرعايــة املــدارة وصحــة الســكان مــن أجــل تحديــد املجــاالت التــي تحتــاج إىل 

التطويــر والتحســني لرفــع جــودة أســس الســالمة والرعايــة الطبيــة املقدمــة للمــرىض. 

وستشــمل مهمتهــم تحليــل األدوار الحاليــة واألوصــاف الوظيفيــة ووضــع التوصيــات 

الالزمــة بشــأن إدخــال التعديــالت املناســبة اعتــامداً عــى الوظائــف الجديــدة التــي 

ســتُضاف إىل القســم. 

وتقــول الدكتــورة ميشــيل هاوكينــز، مديــرة الرعايــة املـُـدارة وصحــة الســكان: "يرشفنا 

ــا شــخصياً مــرسورة ألن  أن نكــون يف هــذا املــكان ويف هــذا املــرشوع التعــاوين. وأن

أكــون جــزء مــن هــذه العمليــة وإلتاحــة الفرصــة يل للتدريــب عــى منــوذج صحــة 

ــا  ــة جــداً بحــامس املجموعــة وتوقه ــا معجب ــز. وأن ــز هوبكن الســكان الخــاص بجون

ــداً  ــدة ج ــة مفي ــذه التجرب ــدت ه ــد وج ــد. لق ــو جدي ــا ه ــم كل م ــديد لتّعل الش

وجميلــة ألن أتعلــم العمليــة والثقافــة الحاليتــني وأنــا ســعيدة لكــوين جــزء منهــا".   

بقلم: جون كيزلر



رقم الصفحة ٢٠

#JHAH, #ATV
@JHAH_NEWS الدراجة النارية الرباعية )ATV(: موت أم متعة؟  

مركز جونز هوكنز أرامكو الطبي ينضم إىل لجنة حكومية ملواجهة أخطار الدراجات النارية الرباعية

يف عــام ٢٠١٥م، أُدخلــت أكــرث مــن ١٠٠٠ إصابــة ناجمــة عــن اســتخدام 

ــة  ــة الرباعي ــة الناري ــة املســامة )All-Terrain Vehicle )ATV أو املركب املركب

ــرية  ــا. وأدت معظــم هــذه الحــوادث الكث ــد لوحده ــك فه ــفى املل إىل مستش

والخطــرية إىل البــرت أو الشــلل والوفــاة أيضــاً. وتراوحــت أعــامر املصابــني بــني 

الســنة والنصــف إىل األربعــني عامــاً، وانحــرصت معظــم اإلصابــات بــني األطفــال 

والبالغــني يف ســن العرشينــات. وأظهــرت اإلحصائيــات كذلــك أن اإلصابــات مل 

ــات مــن  ــا معــدل الوفي ــك. أم ــاث كذل ــن اإلن ــل م ــور ب ــن الذك ــل فقــط م تن

ــة يف  ــل إىل ٦٠ باملائ ــياً وص ــامً قياس ــجلت رق ــد س ــة فق ــذه املركب ــوادث ه ح

العــام املــايض.

واملحــزن يف هــذا األمــر أن معظــم هــذه اإلصابــات والوفيــات كان مــن املمكــن 

تالفيهــا إن اتبــع املصابــون معايــري وإجــراءات الســالمة، ولكــن افتقارهــم 

ــن أدت  ــم ولآلخري ــم إلجــراءات الســالمة له ــدم مراعاته ــة وع ــارة الالزم للمه

ــدم.  ــة بالحــزن والن ــب اللحظــات املمتعــة إىل لحظــات مليئ ــا إىل قل كله

ســعياً للحــّد مــن هــذا النــوع مــن الحــوادث، أنشــأت لجنــة جديــدة مؤلفــة 

مــن ١٦ منظمــة ذات عالقــة، وترتأســها ســمو األمــرية عبــري بنــت فيصــل بــن 

تــريك، رئيســة مجلــس املنطقــة الرشقيــة للمســؤولية االجتامعيــة وحــرم ســمو 

األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز، محافــظ املنطقــة الرشقيــة للمملكــة 

ــي  ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن ــب مــن مركــز جون ــة الســعودية. وقــد طُل العربي

ــأن  ــور بش ــف الجمه ــة يف تثقي ــاركة بفاعلي ــة واملش ــذه اللجن ــامم إىل ه االنض

ــارك  ــي. وسيش ــاط الرتفيه ــذا النش ــة له ــب الطبي ــالمة والعواق ــراءات الس إج

املركــز يف هــذه املبــادرة مــن خــالل نــرش رســائل التوعيــة واملعلومــات املصــورة 

)إنفوجرافيــك( وتنظيــم دورات خاصــة باإلســعافات األوليــة األساســية لبعــض 

املنظــامت. 

وقــد مثّــل الدكتــور باســم البحــراين، استشــاري طــب الطــوارئ ورئيــس 

خدمــات طــب الطــوارئ يف الظهــران مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، يف 

هــذه املبــادرة وحــرض عــدداً مــن االجتامعــات التــي عقدتهــا اللجنــة وســاهم 

يف ورشــة العمــل التــي اقيمــت يف األول مــن يونيــو مــن عــام ٢٠١٦ ملناقشــة 

هــذا املوضــوع واالتفــاق عــى التوصيــات والترشيعــات الالزمــة ملواجهــة 

األرضار واإلصابــات الناجمــة عــن املركبــة الناريــة الرباعيــة )ATV(. وعــن هذه 

ــادرة مــن أجــل  ــور باســم: "شــارك املركــز يف هــذه املب املشــاركة، يقــول الدكت

الحــد مــن مخاطــر الدراجــات الناريــة، والدرجــات الناريــة الرباعيــة عــى وجــه 

ــه  ــز صحت ــالل تعزي ــن خ ــع م ــة املجتم ــه برعاي ــن التزام ــرياً ع ــد، تعب التحدي

وســالمته"، وأضــاف: "إن ركــوب الدراجــة الناريــة الرباعيــة هــو النشــاط 

املفضــل للشــباب خــالل فصــل الصيــف، ولكــن املحــزن يف ذلــك أنهــم يهملــون 

ــة". ــة لرســائل التوعي إجــراءات الســالمة وال يعــريون أهمي

بقلم: ليىل القفشات
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ــق  ــامً يتعل ــاً مه ــة موضوع ــة اإلكلينيكي ــات التغذي ــدة خدم ــار وح ــام تخت يف كل ع

بالتغذيــة الصحيــة للســكان، ويف العــام املــايض، رفعــت حملــة شــهر مــارس ٢٠١٥م 

شــعار »صحــة األطفــال والتغذيــة« وكانــت تهــدف إىل تعزيــز صحــة األطفــال 

ــالمتهم. وس

وحــول عنــوان حملــة عــام ٢٠١٦م، ذكــرت الدكتــورة زينــة خــوري، رئيســة خدمــات 

التمريــض يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن حملــة التغذيــة قــد أطلقــت 

خــالل شــهري أبريــل ومايــو مــن عــام ٢٠١٦م، وحملــت هــذه املــرة شــعار "التغذيــة 

الصحيــة للرجــال والنســاء"، وهــي تركــز بشــكل رئيــس عــى دور التغذيــة يف الحفاظ 

ــني  ــة وتحس ــري املنقول ــراض غ ــل األم ــراض وتقلي ــن األم ــة م ــة والوقاي ــى الصح ع

أســاليب الحيــاة وتعزيــز املناعــة ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة يف العمــل. 

مــن الناحيــة الجغرافيــة، غطـّـت هــذه الحملــة العديــد مــن املناطــق، ومــن ضمنهــا 

ــران  ــى الظه ــران )King’s Road( ومبن ــكني يف الظه ــع الس ــوك يف املجم ــارع املل ش

ــق  ــز بقي ــي ومرك ــاء الصح ــز األحس ــدرا ومرك ــرج امل ــم ٥٠ وب ــة رق ــة األولي للرعاي

الصحــي ومركــز رأس تنــورة الصحــي، وحــرض الحملــة أكــرث مــن ألفــي شــخص مــن 

موظفــي أرامكــو وأرّسهــم. 

ــاء،  ــال والنس ــة الرج ــم صح ــي ته ــائل الت ــن الرس ــدداً م ــة ع ــت الحمل ــد أطلق وق

وأقيمــت لهــا مجموعــة مــن املقصــورات التــي ضّمــت منــاذج الطعــام ومــواد 

تثقيفيــة مطبوعــة ومقابــالت تفاعليــة وجلســات لطــرح األســئلة وإجاباتهــا وألعــاب 

ــن  ــت للحارضي ــة. وأعطي ــق بالصح ــة تتعل ــارات رسيع ــات واختب ــة وملصق تثقيفي

هدايــا يف شــكل صحــن )صحنــي( )My Plate( لتّوجههــم يف اختيارهــم ملجموعــات 

ــم.  ــم ولعوائله ــبة له ــة واملناس ــام الصحي الطع

وقــد قامــت غــادة الحبيــب، املرشفــة يف وحــدة خدمــات التغذيــة الرسيريــة، 

ــني  ــة يف تحس ــى دور التغذي ــزة ع ــة مرك ــرباء التغذي ــار خ ــة، باختي ــة الحمل ورئيس

النتائــج الصحيــة للرجــال والنســاء يف مجتمعاتهــم. 

وذكرت بأن مقصورة صحة النساء ضّمت األقسام التالية: 

التّسوق الصحي 	 

الطبخ الصحي 	 

جدول الطعام الصحي 	 

التغذية الصحية أثناء الحمل 	 

التغذية الصحية أثناء الرضاعة 	 

التغذية الصحية للمحافظة عى صحة الجلد والشعر 	 

وقــد تضمنــت مقصــورة الرجــال، بحســب وصــف د. باســم فوطــا، استشــاري 

التغذيــة، األقســام التاليــة:

التغذية الصحية للقلب 	 

الوقاية من األزمات القلبية 	 

بناء العضالت 	 

دور التغذية يف تقليل مخاطر اإلصابة برسطان القولون واملستقيم. 	 

ــة  ــة وبيئي ــي طبي ــة ه ــن الحمل ــة م ــد املتوقع ــأن الفوائ ــاً ب ــم أيض ــر د. باس وذك

واقتصاديــة وهــي تتشــارك مــع الرجــال والنســاء مبوضوعــات تغذيــة شــتى تتعلــق 

بـ: 

صحة العظام 	 

السيطرة عى الوزن والحميات الغذائية 	 

اسرتاتيجيات األكل الصحية 	 

كيفية السيطرة عى الصحة العقلية واإلنهاك والتوتر 	 

وقــد عــرّب الحــارضون عــن تقديرهــم وإعجابهــم بحملــة التغذيــة التــي ركــزت عــى 

ــة  ــئلة واألجوب ــات األس ــراض، وبجلس ــن األم ــم م ــاء ووقايته ــال والنس ــة الرج صح

ــق  ــام )أو ترق ــة العظ ــن هشاش ــة م ــت الوقاي ــي تناول ــا والت ــت خالله ــي أقيم الت

العظــام(، وصحــة القلــب، والتغذيــة املناســبة ملــرىض الســكري، والكافيــني املوجــود 

ــح للســيطرة  ــح والســكر يف األطعمــة املختلفــة، ونصائ ــات املل ــات، وكمي يف املرشوب

عــى الــوزن.

ــت يف  ــي أقيم ــة الت ــال يف الفعالي ــن األطف ــرشات م ــارك الع ــك، ش ــة إىل ذل باإلضاف

شــارع امللــوك يف املجمــع الســكني يف الظهــران، وحــرضوا جلســات روايــة القصــص 

ــة  ــاب املختلف ــه واأللع ــد والوج ــى الي ــم ع ــات الرس ــاركوا يف جلس ــة، وش التعليمي

ــارات الرسيعــة ويف العديــد مــن الفعاليــات الرتفيهيــة والتعليميــة األخــرى.  واالختب

الحملة السنوية للتغذية
"التغذية الصحية للنساء والرجال"
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رشكاء يف التميز
ملواكبــة الوعــد بالتعليــم املســتمر،  بــدأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامــج رفــع مســتوى 
الجــودة  عــن طريــق الرتكيــز عــى تبــادل املعــارف والخــربات مــن أجــل بنــاء  منظمــة رعايــة صحيــة 
مســتقلة وديناميكيــة. ميــزج مفهــوم برنامــج ”رشكاء يف التميــز“  بــني عقــود قامئــة مــن قبــل تقليــد 
طويــل مــن الرعايــة الطبيــة ذات الجــودة العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو 
الســعودية مــع الخــربة التعليميــة والرسيريــة الشــهرية لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج 
ــة التدريــس والعاملــني  ــارة أكــرث مــن 8٠ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ”رشكاء يف التّميــز“ حتــى اآلن زي

بجونــز هوبكنــز الطبيــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

رّحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٦م بالدكتور أندرو ساتن، 
النساء والوالدة يف مستشفى جونز هوبكنز وجونز  أمراض  أستاذ طب ومدير قسم 

هوبكنز ميديسن. 

إستشاريي  كبري  الهاشمي،  الدكتور هاشم  للدكتور ساتن، هو  املستضيفني  أول  وكان 
د.  قدم  والذي  الطبي،  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يف  والوالدة  النساء  أمراض  قسم 
ساتن ألطباء أمراض النساء والوالدة خالل اليوم األول من زيارة األخري للمركز وقبل أن 
يبدأ جولته يف ردهات املستشفى. ثم التقى د. ساتن بعدها بأخصايئ األمومة وصحة 
بزيارة  املركز  األول يف  يومه  وأنهى  املركز  الوالدة يف  الحديثي  األطفال  الجنني وطب 

عيادة املخاطر الكربى. 

ويف يوم اإلثنني املوافق ٢٣ من شهر مايو عام ٢٠١٦م، قّدم د. ساتن محارضة بعنوان: 
الطبية  النساء والوالدة: تدريسه وتطبيقاته وتقييامته يف املراكز  "املحاكاة يف أمراض 
يف الواليات املتحدة األمريكية" إىل كادر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف قاعة 

املؤمترات الرئيسة يف مركز الظهران الطبي.

واستمرت نشاطات د. ساتن إىل عرص ذلك اليوم عندما قّدم محارضته األخرى: "الجديد 
يف عامل طب النسائية والتوليد: أهم وأحدث املوضوعات يف مؤسسة جونز هوبكنز"يف 
مركز البحوث والتطوير والتبادل التقني يف الظهران. وكانت تلك املحارضة جزءاً من 
سلسلة املحارضات املجتمعية املّوجهة إىل مجتمع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وحرضها أكرث من ٤٠ شخصاً من مجتمع رشكة أرامكو السعودية. واستعرض د. ساتن 
هوبكنز  جونز  مراكز  يف  العلم  لها  تّوصل  التي  التطورات  أحدث  املحارضة  هذه  يف 
الطبية يف مجال عالج األجنة من األمراض قبل الوالدة وأحدث البحوث حول األمومة 

وصحة األجنة ورسطان الرحم. 

وخالل هذه الزيارة، تم تقديم د. ساتن إىل أطباء أمراض القلب لدى األطفال وسنحت 
التمريض والتوليد،  االلتقاء بعدد من األطباء املختصني بعلم األشعة وعلم  له فرصة 

وعلم الجينات الوراثية العاملني يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وبهذه الزيارة، يستمر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف سعيه الدؤوب واملخلص 
والتعلم  النمو  إىل  تستند  بيئة  يف  اإلكلينيكية  الرعاية  جودة  ورفع  تعزيز  أجل  من 
النبيل، يستضيف  الهدف  التي تصب يف هذا  العديدة  الدامئني. ومن ضمن فعالياته 
املركز بشكل منتظم علامء وأساتذة وأطباء من مختلف التخصصات الطبية والعلمية 
الجلسات  يف  واملشاركة  املستشفى  أروقة  يف  بجوالت  والقيام  محارضاتهم  لتقديم 
االستشارية اإلكلينيكية مع نظرائهم يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، واإلرشاف 
الطبية  الثقافة  رفع  نحو  املّوجهة  التثقيفية  الفعاليات  واستضافة  املركز  كادر  عى 

للجمهور وعقد املحارضات التي تهم صحة املجتمع.

بقلم: ليال الخطيب

املحاكاة يف أمراض النساء والوالدة :  تدريسه وتطبيقاته وتقييامته يف املراكز الطبية يف الواليات املتحدة األمريكية

محارضة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتواصل مع املجتمع التي ألقاها أندرو ساتن من جامعة جونز هوبكنز
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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 عــى الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا بزيــارة صفحــة 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــى لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco 

Healthcare )JHAH(

أكرث من

 ٣٨.٠٠٠ 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٧٣٤ متابع 

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٤٦٨ متابع   

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٥٠٢ متابع    

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٠٠٠، ٣٨ متابع    

هل أنت احدهم؟

    لدينا اكرث من

١٨٩ متابع

 و ١٤٤٠٠ 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 عى 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 عــى تحديــث بيانــات اتصالكــم، وذلــك لضــامن اســتالم خدماتن

وســهولة. 

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

اقتباس 
»األمــر الــذي حّفــزين بحــق ألن أكــون جــزءاً مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي هــو شــغفي الكبــري بجعــل النــاس يشــعرون بالحــب والتعاطــف 

والرعايــة وهــم يف أكــرث حاالتهــم ضعفــاً وحاجــة للعنايــة. إن اإلميــان بــأن كل مريــض وكل مقــدم للرعايــة الصحيــة هــو جــزء مهــم وفريــد مــن األرسة الكبــرية التــي تســمى )اإلنســانية(، 

يجعلنــي أكــرث التزامــاً بــأن أتعامــل مــع كل فــرد عــى أنــه شــخص فريــد ومهــم وأن صحتــه وســالمته تحتــل جــزءاً مهــامً مــن اهتاممــي. وكــوين اآلن جــزء مــن هــذه املنظمــة، فقــد أهــداين 

ذلــك فرصــة مثينــة ألن أحــدث تغيــرياً واضحــاً ولألفضــل يف حيــاة الكثــري مــن النــاس، وألن أؤكــد لهــم أن جميــع حقوقهــم محفوظــة ومهمــة. أنــا ســعيدة ألين أدافــع عــن حقــوق املــرىض، 

وأنــا مســتمتعة جــداً بالعمــل يف بيئــة تتســم بالكثــري مــن التنــوع فتــح يل مجــاالت التفاعــل مــع مختلــف الجنســيات والثقافــات، واألكــرث مــن ذلــك، أننــي أقــوم بــيشء واحــد يوحدنــا 

كلنــا ســوياً، أال وهــو »أن نحــب بعضنــا البعــض««.

التعليم 

ــز يف 	  ــد أفريكان ــة ران ــض وجامع ــن للتمري ــة كورونيش ــن كلي ــة م ــجلة، متخرج ــة مس ممرض

ــي ١٩8٦ و١٩٩٠.  ــني عام ــا، ب ــوب أفريقي جن

 ممرضــة مختصــة بالرعايــة املكثفــة، مستشــفى ميلبــارك وجامعــة رانــد أفريكانــز يف جنــوب 	 

أفريقيــا، ١٩٩٤. 

 حاصلــة عــى شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم مــن جامعــة ويســت أوف ســكوتالند، ٢٠١١-	 

 .٢٠١٤

 مامرسة معتمدة يف الرعاية الصحية وإدارة املخاطر، ٢٠١٤.	 

التاريخ الوظيفي: 

أنهت التمريض الجراحي العام بني عامي ١٩٩٠ و١٩٩٣ يف جنوب أفريقيا. 	 

عملــت يف متريــض الرعايــة املركــزة للجراحــات القلبيــة بــني عامــي ١٩٩٤ و٢٠٠٣ يف جنــوب 	 

أفريقيــا وجــدة. 

ــرة 	  ــي ٢٠٠٣ و٢٠٠١، بدائ ــني عام ــة ب ــم القلبي ــزة يف قس ــة املرك ــة يف الرعاي ــت ممرض عمل

ــعودية. ــو الس ــة بأرامك ــات الطبي الخدم

ــات 	  ــرة الخدم ــي ٢٠١١ و٢٠١٢ بدائ ــني عام ــة ب ــة الصحي ــودة الرعاي ــني ج ــت يف تحس عمل

ــعودية.  ــو الس ــة بأرامك الطبي

ــات 	  ــرة الخدم ــي ٢٠١٢ و٢٠١٥ بدائ ــني عام ــر ب ــة وإدارة املخاط ــة الصحي ــت يف الرعاي عمل

ــعودية.    ــو الس ــة بأرامك الطبي

املسمى الوظيفي يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: 

مساعدة قانونية

كوادر طبية: هيلن موسيدي
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الخدمات الطبية
إذا كان لديــك مشــكلة طبيــة حاليــة، فقــم بعمــل موعــد مــع طبيــب الرعايــة األوليــة الخــاص بــك. أمــا يف حالــة الطــوارئ الطبيــة، فاذهــب إىل أقــرب غرفــة طــوارئ يف أقــرب مستشــفى 

لــك.

للمساعدة وأخبار الرعاية الصحية
وحــدة العالقــات الطبيــة )خدمــة العمــالء(: الربيــد اإللكــرتوين Patient.Relations@JHAH.com.  اتصــل مــن داخــل اململكــة عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــى 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 عى نسختكم من هذه الرسالة اإلخبارية املتوفرة باللغتني العربية واإلنجليزية: الربيد اإللكرتوين

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

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

٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــى 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 عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -8٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــى 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 عــى 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 عــى الربيــد اإللكــرتوين

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــن
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــن: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

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

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome > myInformation > Medical

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

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

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

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

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

الهاتــف رقــم  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 ــى خدم ــة، أو للحصــول ع ــة طارئ عملي

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

ــم  888٣-8٧٧-١٣-٩٦٦+  ــف رق ــى 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 ــى أس ــدم ع ــح تق النصائ

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

بالصحــة، و الطــب، والعــالج الخاصــة بــك وبأفــراد عائلتــك.

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

Patient.Relations@JHAH.com

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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٥ يونيــو ٢٠١٦ – افتُتحــت مؤخــراً خدمــة جديــدة مقدمــة ملــرىض مركــز جونــز هوبكنــز 

ــذه  ــدم ه ــرىض. تق ــب بامل ــل الرتحي ــي: دلي ــران، وه ــم يف الظه ــي وعوائله ــو الطب أرامك

ــة  ــه الصحيح ــه إىل وجهت ــه وأرست ــالل توجيه ــن خ ــض م ــخصية للمري ــة ش ــة خدم الخدم

يف مرافــق الظهــران. وبهــذه الخدمــة يصبــح املركــز رائــداً عامليــاً يف تقديــم أجــود أشــكال 

الرعايــة الصحيــة، التــي تتضمــن تحويــل نفســه ملؤسســة رائــدة يف تحســني تجــارب املــرىض 

ــة  ــة األمامي ــه يف الجبه ــدم خدمات ــذي يق ــي وال ــري اإلكليني ــز غ ــم. إن كادر املرك وعوائله

ــرىض  ــال امل ــرىض وكادر إدخ ــداول امل ــي ج ــتقبال ومنظم ــي اإلس ــب وموظف ــة الرتحي كأدل

إىل املستشــفى، ميكنهــم أن يســهموا مســاهمة فاعلــة يف جعــل املريــض يشــعر بالرتحيــب 

والراحــة عاكســني بذلــك أفضــل مواصفــات الســلوك املهنــي العــايل املســتوى الــذي يتمتــع 

بــه جميــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة العاملــني يف املركــز، بــدالً مــن زيــادة قلــق املريــض 

واســتيائه مــن خــالل إعطائهــم انطبــاع الالمبــاالة مبعاناتهــم. إن خدمــة )دليــل الرتحيــب( 

هــي أحــد أوجــه برنامــج تحســني تجربــة الرعايــة للمستشــفى، والتــي يــرشف عليهــا الســيد 

فيصــل الحجــي )كبــري إداريــي العمليــات(. وقــد صّمــم هــذا الربنامــج باألســاس لتدريــب 

وتحفيــز ودعــم موظفــي الخــط األمامــي غــري اإلكلينيكيــني لتحقيــق أفضــل معايــري التميّــز 

يف خدمــة املــرىض. 

ــن املشــاريع لتحســني  ــد م ــم شــهد العدي ــد ت ــام ق ــذا الع ــن ه ــو م ــأن شــهر ماي ــامً ب عل

وتطويــر تجــارب املــرىض يف العيــادات ويف املستشــفيات.   

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يركز عىل عنارص تجربة املرىض – ويبدأها بالرتحيب بهم

١٣٢ املدخل الرئيي )مبنى ٦٠ (

١٢٧ مدخل الجراحية )مبنى ٦١ (

١8١ مدخل عيادة األطفال )مبنى ٦١ (

88 مدخل الرعاية األولية الرئيسية )مبنى ٥٠(

٧8 صيدلية الرعاية األولية مدخل )مبنى ٥٠(

عدد الزوار التي متتاملنطقة
 مساعدتهم

عدد الزوار التي متت مساعدتهم خالل أول خمس أيام

"نحن اآلن نحرز املزيد من التقدم كل أسبوع لتوسيع خدماتنا، هذا الشهر 

افتتحنا خدمة أخرى جديدة وهي دليل الرتحيب. كجزء من برنامج تجربة 

الرعاية ستقوم موظفاتنا بالرتحيب مبرضانا وعائالتهم مبرافق مركز الظهران 

الصحي. سيقدمن ابتسامة دافئة ويساعدن املرىض للوصول إىل وجهتهم"

فيصل الحجي، كبري إداريي العمليات مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي


