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لنمط حياة صحي

مارس 2016

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

ــة. ــة واملقبل ــة الحالي ــالت الصحي والحم

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

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

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

 

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

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

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

Health.Information@JHAH.com

 

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

داخل هذا العدد
ــة الجراحــة د. كمــربيل ســتيل مــن  جراحــات الســمنة للمراهقــن: أســئلة تجيــب عنهــا أخصائي

ــز بايفيــو الطبــي مركــز جونــز هوبكن
1

٢مرض فقر الدم املنجيل

٤كن صحيا ً... لتكن منتجاً

يداً بيد

اإلنتاج والرعاية الصحية يف املناطق النائية
٥

٦رشكاء يف التميز

٧زوار متميزون من جونز هوبكنز ميديسن

٨اهتم بكليتيك: قلل من استهالك امللح

٩وصفة صحية قليلة امللح: طاجن الدجاج

1٠خدمة العمالء مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: أخذ خطوات إضافية

1٢معلومات مهمة لحامية ظهرك عند حمل األشياء الثقيلة

1٢كوادر صحية: د. عطا الصامدي

1٣محارضات صحية عى الشبكة اإللكرتونية من جونز هوبكنز ميديسن

1٤لصوتك القدرة عى التغيري

1٥أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

1٦آخر أخبار التوظيف مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

1٦صفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى لينكدإن

1٧مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يرحب مبوظفيه الجدد

1٨تعرف عى أطباءنا للرعاية األولية

1٨تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



رقم الصفحة 1 تصدر املجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهرياً من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار املركز وتعزيز النمط الصحي للحياة

ــة الجراحــة د. كمــربيل ســتيل مــن  جراحــات الســمنة للمراهقــن: أســئلة تجيــب عنهــا أخصائي

ــز بايفيــو الطبــي مركــز جونــز هوبكن
1

٢مرض فقر الدم املنجيل

٤كن صحيا ً... لتكن منتجاً

يداً بيد

اإلنتاج والرعاية الصحية يف املناطق النائية
٥

٦رشكاء يف التميز

٧زوار متميزون من جونز هوبكنز ميديسن

٨اهتم بكليتيك: قلل من استهالك امللح

٩وصفة صحية قليلة امللح: طاجن الدجاج

1٠خدمة العمالء مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: أخذ خطوات إضافية

1٢معلومات مهمة لحامية ظهرك عند حمل األشياء الثقيلة

1٢كوادر صحية: د. عطا الصامدي

1٣محارضات صحية عى الشبكة اإللكرتونية من جونز هوبكنز ميديسن

1٤لصوتك القدرة عى التغيري

1٥أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

1٦آخر أخبار التوظيف مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

1٦صفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى لينكدإن

1٧مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يرحب مبوظفيه الجدد

1٨تعرف عى أطباءنا للرعاية األولية

1٨تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

جراحات السمنة للمراهقني
أسئلة تجيب عنها أخصائية الجراحة د. كمربيل ستيل من مركز جونز هوبكنز بايفيو الطبي

نُــرت هــذه املقالــة ألول مــرة يف ربيــع ٢٠1٥ يف املجلــة الطبيــة “جونــز هوبكنــز بايفيــو نيــوز”، 

مــن قبــل مركــز جونــز هوبكنــز بايفيــو الطبــي. أقــرأ العــدد الحــايل للمجلــة عــى املوقــع التــايل: 

http://www.hopkinsmedicine.org/news/publications/jh_bay-
view_news

وفقاً للمراكز األمريكية للسيطرة عى األمراض والوقاية منها، تضاعف انتشار السمنة بن األطفال اليوم وزادت أربعة أضعاف خالل الثالثن السنة املاضية ما بن املراهقن.

وســريكز »برنامــج جراحــات الســمنة )أو إنقــاص الــوزن( للمراهقــن« التــي تُجــرى يف مركــز جونــز هوبكنــز بايفيــو الطبــي عــى االحتياجــات الخاصــة للشــباب الصغــار الذيــن تجــاوزوا 

السادســة عــر. إن حــّل مشــكلة الســمنة املفرطــة يف هــذا العمــر الصغــري مــن شــأنها أن تحمــي صاحبهــا مــن اإلصابــة باألمــراض املرتبطــة بالســمنة واألمــراض األخــرى التــي ســيواجهها 

مســتقبالً. 

وحــول هــذا املوضــوع املهــم، تجيــب جراحــة عمليــات إنقــاص الــوزن، الدكتــورة كيمــربيل إي ســتييل، عــى األســئلة الشــائعة التــي يطرحهــا اآلبــاء واألبنــاء حــول جراحــات إنقــاص الــوزن 

يف فــرتة املراهقــة. 

متى تعترب عملية إنقاص الوزن مناسبة؟ 

يُّعــد هــذا النــوع مــن العمليــات مناســباً عندمــا تفشــل وســائل إنقــاص الــوزن التقليديــة يف 

تحقيــق املرجــو منهــا، أو إن كان وزن الطفــل يســبب تهديــداً حقيقــاً عــى حياتــه، وأن ذلــك 

التهديــد يتفــوق عــى املخاطــر املحتملــة لهــذه الجراحــة. 

ــي  ــة باألمــراض الت ــاليف اإلصاب ــهم يف ت ــة تُس ــوزن هــي وســيلة فّعال ــات إنقــاص ال إن عملي

لهــا عالقــة بزيــادة الــوزن. وقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة أن مخاطــر إجــراء عمليــات 

إنقــاص الــوزن للمراهقــن ليســت أكــرب مــن مخاطــر نفــس هــذه الجراحــة إن أجريــت عــى 

البالغــن. ويف واقــع الحــال، تكــون نســبة مضاعفــات العمليــة لــدى املراهقــن أقــل بكثــري 

مــن البالغــن، ناهيــك عــى أن املراهقــن يتعافــون برسعــة مــن هــذا النــوع مــن العمليــات. 

كيف يتم تأهيل املراهق لجراحة إنقاص الوزن؟ 

ــة  ــل هــذه الجراحــة، يجــب عــى املراهــق أن ميــر بعملي ــي يكــون املراهــق مؤهــالً ملث ل

متعــددة التخصصــات، تبــدأ باالستشــارة الجراحيــة ثــم االنضــامم إىل دروس التغذيــة، ثــم 

التأهيــل النفــي، ثــم االلتحــاق مبجموعــات الدعــم واإلســناد ومــن ثــم يصــل إىل التقييــم 

ــه املتابعــة مــع الفريــق املختــص  الطبــي. وعقــب الجراحــة، يتوجــب عــى املريــض وأرست

ــد منتظمــة.  وفــق مواعي

ولي يكون املراهق مؤهالً متاماً لهذه الجراحة، يجب: 

 أن تكــون كتلــة جســمه )BMI( ٤٠ أو أكــر، أو مــا بــن ٣٥ إىل ٣٩.٩ وأن يكــون مصابــاً 	 

بحــاالت مرضيــة متعلقــة بالزيــادة املفرطــة بالوزن. 

 أن يكون عمره 1٦ سنة أو يف سن البلوغ. 	 

ــة يوضــح 	  ــة األولي ــب الرعاي ــن طبي ــي رســمي صــادر ع ــر طب ــه تقري  أن يكــون لدي

ــوزن.  ــاص ال ــة إنق ــة إلجــراء عملي ــرورة الطبي ال

 أن يعيش يف بيئة أرسية تقدم له كل الدعم النفي اإليجايب. 	 

 أن ميتثل بالتعليامت التغذوية ما بعد الجراحة. 	 

 بالنسبة إىل اإلناث، يجب أن ميتنعن عن الحمل ملدة 1٨ شهر بعد الجراحة. 	 

ما هي اإلجراءات الخاصة بإنقاص الوزن التي توفرونها للمراهقني؟ 

ــري  ــري حجــم املعــدة أو تغي ــا تغي ــوزن بعــدة طــرق، فمنه ميكــن إجــراء جراحــة إنقــاص ال

طــول األمعــاء الدقيقــة، أو كليهــام معــاً. والهــدف مــن هــذه الجراحــة هــو تقليــل كميــة 

ــذي ميتصــه الجســم.   ــاول أو ال الطعــام املتن

ــة  ــة، وجراح ــة العام ــة يف الجراح ــب متخصص ــوراة يف الط ــتيل ، دكت ــربيل س د. كيم

ــة  ــة العصبي ــار الكيميائي ــاالت اآلث ــة يف مج ــات بحثي ــا اهتامم ــة. لديه ــالج البدان ع

ــري . ــة املناظ ــة يف جراح ــات جراحي ــة ، وتقني ــالج البدان ــة لع ــة لجراح واأليضي

كــام أنهــا حائــزة علىدبلــوم مــن املجلــس األمريــي للجراحــة ، ود. ســتيل هــي عضــو 

ــة  ــة األمريكي ــار، والكلي ــي باملنظ ــاز الهضم ــة الجه ــة لجراح ــة األمريكي يف الجمعي

للجراحــن وجمعيــة النســاء الجراحــن .

د. ســتيل هــي عضــو فعــال يف تطويــر املناهــج الدراســية واألبحــاث يف مجــال 

التعليــم الجراحــي وتقــوم بــإدارة املناوبــات الجراحيــة لطلبــة الطــب يف مركــز جونــز 

ــي . ــو الطب ــز بايفي هوبكن

د. كيمربيل ستيل
مساعد مدير الجراحة مبركز جونز هوبكنز بايفيو الطبي

بروفسور مساعد يف قسم الجراحة
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ــر دم  ــبب فق ــدم يس ــرض ورايث يف ال ــو م ــيل )Sickle Cell Anemia( ه ــدم املنج ــر ال فق

ــات األخــرى.  ــن املضاعف ــن األمل وغريهــا م ــات متكــررة م ــاة ونوب مــدى الحي

ــن  ــن بروت ــارة ع ــدم هــو عب ــدم. ال ــدأ بال ــرض بشــكل مبّســط، لنب ــرح هــذا امل ــي ن ول

تحملــه خاليــا الــدم الحمــراء. وخاليــا الــدم الحمــراء لــدى األشــخاص األصحــاء تحتــوي عــى 

الهيموجلوبــن الطبيعــي )A( ويكــون شــكلها دائريــا وناعــامً. أمــا لــدى األشــخاص املصابــون 

مبــرض فقــر الــدم املنجــيل، فيحــل محــل الهيموجلوبــن الطبيعــي )A( هيموجلوبــن يتخــذ 

شــكل منجــيل أو بشــكل الحــرف )S( االنجليــزي، وتكــون الخليــة الدمويــة لــدى املصابــن 

بهــذا املــرض قاســية وجامــدة. 

وهــذا الشــكل الجامــد واملشــّوه والشــكل امللتــوي يصعــب عــى الــدم الجريــان يف األوعيــة 

ــدم  ــة ال ــل كمي ــة فتق ــاري الدموي ــرية يف املج ــدادات خط ــبباً انس ــرية، مس ــة الصغ الدموي

ــاً إىل إلحــاق  الحامــل لألوكســجن الواصلــة إىل األنســجة واألعضــاء الحيويــة للجســم مؤدي

الــرر بهــا ناهيــك عــن اآلالم املربحــة التــي يشــعر بهــا املريــض. بيــد أن تكــرار الشــعور 

بهــذا األمل وحدتــه تختلــف مــن مريــض إىل آخــر. األمل هــو أحــد األعــراض األساســية ملــرض 

فقــر الــدم املنجــيل لــدى األطفــال والبالغــن عــى حــد ســواء. أمــا فقــر الــدم أو مــا يســمى 

باألنيميــا فهــو ناتــج عــن انخفــاض مســتوى الــدم يف الجســم نتيجــة للحيــاة القصــرية التــي 

تعيشــها خاليــا الــدم الحمــراء املنجليــة الشــكل. 

مرض فقر الدم املنجيل

ما مدى انتشار مرض فقر الدم املنجيل وكيف ينتقل من شخص آلخر؟ 

ينتــر هــذا املــرض يف أماكــن عديــدة مــن أفريقيــا وأمريــكا الشــاملية واألمريكيتــن 

ــد ودول  ــرق األوســط والهن ــز وال ــكا الوســطى وغــرب األندي ــة وأمري الشــاملية والجنوبي

ــط.  ــر املتوس ــوض البح ح

وينتقــل هــذا املــرض بشــكل أســايس مــن الوالديــن إىل األبنــاء. فالشــخص الــذي يــرث الجــن 

الفــردي الخــاص بالخليــة املنجليــة عــن أحــد والديــه ســيُعرف هــذا الشــخص بـ)الحامــل(. 

وعــادًة ال تظهــر أعــراض املــرض عــى الشــخص الناقــل وقــد يعيــش حياتــه بشــكل طبيعــي 

وصحــي أيضــاً. أمــا األفــراد املصابــون مبــرض فقــر الــدم املنجــيل فعــادًة مــا يرثــون أثنــن 

ــراد  ــن، وعــى هــؤالء األف ــن كال الوالدي ــة، أي جــن واحــد م ــة املنجلي ــات الخلي ــن جين م

تظهــر أعــراض املــرض.

هل توجد أنواع مختلفة من مرض فقر الدم املنجيل؟ 

نعــم هنالــك أنــواع مختلفــة مــن مــرض فقــر الــدم املنجــيل، ومنهــا فقــر دم الخليــة املنجلية، 

ومــرض هيموجلوبــن الخليــة املنجليــة )C(، ومــرض الثيالســميا بيتا الخليــة املنجلية.    

ما أعراض هذا املرض؟ 

يعــاين املصابــون بفقــر الــدم املنجــيل بنوبــات مــن األمل يف أجــزاء مختلفــة مــن الجســم، ويف 

منطقــة البطــن واملفاصــل عــى وجــه التحديــد. وعــادًة مــا يشــعر املصابــون بالتعــب والنــوم 

املــريض وإنهــاك مزمــن، ويكــون هــؤالء عرضــة لإلصابــة بســوء التغذيــة والتأخــر يف النمــو 

ــة  ــة إىل التشــوهات العظمي ــواع العــدوى، إضاف ــف أن ــات متكــررة مبختل الجســامين وإصاب

وضعــف البــر. 

كيف ميكن تشخيص مرض فقر الدم املنجيل؟ 

ــار  ــت نتيجــة االختب ــإن كان ــدم، ف ــار لل ــدأ تشــخيص هــذا املــرض ببســاطة بعمــل اختب يب

موجبــة، يتــم إجــراء اختبــار دم ثــاين ويطلــق عليــه إســم »حركــة الهيموجلوبــن اإللكرتونية« 

)Hemoglobin Hlectrophoresis( الــذي ســيحدد مــا إذا كان املريــض مصابــاً باملــرض أو 

ناقــالً لــه. ويتــم إجــراء هــذا التحليــل يف أي ســن. ويف اململكــة العربيــة الســعودية، يعتــرب 

هــذا التحليــل إجــراًء روتينيــاً يُجــرى عــى جميــع املواليــد الجــدد. 

ما هي طرق الوقاية من اإلصابة بهذا املرض؟ 

مــن أكــر الوســائل فاعليــة للوقايــة مــن اإلصابــة مبــرض فقــر الــدم املنجــيل هــي تجنــب 

الــزواج مــا بــن الحاملــن للمــرض ومــا بــن املصابــن بــه فعليــاً. فــإن تــزوج الشــخص الحامل 

ــاء الزوجــن ســيكونون  ــري مــن أن أبن ــامل كب ــل آخــر، فثمــة احت للمــرض مــن شــخص ناق

ــن للمــرض  ــل هــذا الوضــع، يُنصــح كل الحامل ــاليف مث ــه. ولت ــن ل ــن باملــرض أو ناقل مصاب

ــن املــرض  ــو الشــخص م ــد مــن خل ــم التأك ــن، ويت ــم مــن غــري الحامل ــاروا أزواجه أن يخت

ــة. والهــدف مــن إجــراء االستشــارات  ــق إجــراء الفحوصــات واالستشــارات الطبي عــن طري

والفحوصــات الطبيــة مــا قبــل الــزواج هــي مــن أجــل حاميــة صحــة وســالمة العوائــل مــن 

األمــراض. فوجــود طفــل مصــاب بهــذا املــرض يف داخــل األرسة هــو أمــر صعــب ليــس فقــط 

عــى الطفــل نفســه بــل عــى أرستــه برمتهــا. 
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 مرض فقر الدم

املنجيل

 كيفية انتقال املرض عن
طريق الوراثة

ــدم املنجــيل  ــي ملــرض فقــر ال كــام تشــرتط وزارة الصحــة الســعودية إجــراء الفحــص الطب

قبــل أي زواج. ويتطلــب إجــراء هــذا الفحــص تقديــم عينــة مــن الــدم مــن كال الزوجــن إىل 

املختــرب املعتمــد. 

فــإن أثبــت الفحــص أن كال الزوجــن حاملــن للمــرض، فســوف يُنصحــان باالســتعانة 

ــام  ــة له ــات الروري ــة املعلوم ــم كاف ــيقوم بتقدي ــذي س ــة، ال ــراض الوراثي بإستشــاري األم

لتمكينهــام مــن التّوصــل إىل القــرار املناســب بشــأن الــزواج واإلنجــاب وكيفيــة إدارة 

ــة.  ــارات الوراثي ــذه اإلستش ــل ه ــى مث ــجع ع ــالمي يش ــن اإلس ــام. والدي صحته

كيف يتم عالج مرض فقر الدم املنجيل؟ 

ــن  ــدم املنجــيل عــى املحافظــة عــى املســتوى الطبيعــي للهيموجلوب ــر ال ــز مــرض فق يرك

وكيفيــة الســيطرة عــى نوبــات األمل ومدتهــا وحدتهــا. كــام يُســتعان عــادًة بعمليــات نقــل 

ــالج  ــو ع ــيوريا )وه ــاً دواء هيدروكس ــتخدم أيض ــدم(. ويس ــر ال ــا )فق ــالج األنيمي ــدم لع ال

كيميــايئ خفيــف( عنــد بعــض املصابــن ألنــه يقلــل بشــكل كبــري نوبــات األمل. ومــن الوســائل 

التــي تســاعد يف الســيطرة عــى األمل كذلــك هــو رشب كميــات كافيــة مــن الســوائل.  

ووفقاً لوزارة الصحة السعودية، تشمل وسائل العالج ما ييل: 

تجنــب اإلنفعــال وتخفيــف األمل وتجنــب حصــول املضاعفــات وتحســن قــدرة املريض 	 

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــتمرار يف تقدي ــب اإلس ــام يتوج ــرض. ك ــع امل ــش م ــى التعاي ع

لتجنــب تكــرر وقــوع املضاعفــات لــدى املريــض وتدهــور حالتــه الصحيــة. 

ــي 	  ــك الت ــة عــى حامــض الفولي ــة الحاوي ــض املكمــالت الدوائي ــوىص بإعطــاء املري يُ

ــدم الحمــراء.  ــا ال ــاج خالي ــهم يف إنت تُس

التــداوي باســتخدام  دواء هيدروكســيوريا الــذي يُســهم يف تقليــل نوبــات األمل 	 

وحــاالت األمل الصــدري الحــاد لــدى البالغــن. 

ــاء 	  ــب إعط ــال. يج ــدى األطف ــدوى ل ــول الع ــع حص ــة ملن ــادات الحيوي ــى املض تُعط

التطعيــامت املــوىص بهــا، ومــن ضمنهــا تطعيــم اإلنفلونــزا الســنوي، لجميــع األطفــال 

والبالغــن. 

قــد تُصــاب أعــن املصابــن بهــذا املــرض، األمــر الــذي قــد يتفاقــم ليــؤدي إىل عمــى 	 

جــزيئ أو كيل، لذلــك، يجــب عــى املريــض زيــارة طبيــب العيــون بشــكل منتظــم. 

ميكن لزراعة نخاع العظم أن تعالج مرض فقر الدم املنجيل. 	 
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مــن املعــروف أن تنــاول الطعــام الصحــي يعــزز الصحــة العامــة للجســم وأســلوب الحيــاة 

اليومــي وبالتــايل، يرفــع إنتاجيــة املوظــف وكفائتــه يف العمــل. فالطعــام الصحــي: 

يغذي الجسم والعقل 	 

وميّــد الجســم بالعنــارص الغذائيــة الروريــة التــي تلبــي املتطلبــات الجســدية 	 

والعقليــة لإلنســان خــالل تأديتــه ألعاملــه،

ــادي 	  ــاء لتف ــذه األعض ــه ه ــذي تحتاج ــوز ال ــالت بالجلوك ــاغ والعض ــد الدم ــام ميّ ك

ــاء. ــاد واإلعي ــة باإلجه اإلصاب

وقبــل الــروع يف أي خطــة صحيــة، ال بــد مــن إجــراء فحــص طبــي حديــث لــي تعــرف 

مــا إذا كنــت مصابــاً باألمــراض، كالســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكتة الدماغيــة أو 

أي مــن أمــراض القلــب. فاملحافظــة عــى مســتوى الســكر يف الــدم وضغــط الــدم والدهــون 

ووزن الجســم ضمــن النطــاق اإلعتيــادي والطبيعــي، هــو مــن أهــم األولويــات للمحافظــة 

عــى الصحــة وجــودة األســلوب الحيــايت اليومــي وإنتاجيــة العمــل والكفــاءة فيــه.  

ــك يف  ــن أدائ ــن م ــا أن تحّس ــي ميكنه ــام الت ــاول الطع ــادئ الخاصــة بتن ــك بعــض املب وإلي

ــل:  العم

ال تفّوت وجبات الطعام	 

ابدأ يومك بتناول فطور صّحي	 

 وجبــة الفطــور هــي أهــم وجبــة يف اليــوم كلــه، لهــذا، احــرص عــى احتوائهــا عــى 	 

أطعمــة تســاعدك يف تنظيــم مســتوى الســكر يف دمــك. 

 تتكــّون وجبــة الفطــور الصحيــة مــن الخبــز ذو القمــح الكامــل أو الحبــوب غــري 	 

املحــالة الغنيــة باألليــاف، أو عصــري الفواكــه الطــازج، أو الجــن القليــل الدســم، 

أو اللبنــة، أو البيــض غــري املقــيل، وكــوب مــن الحليــب القليــل أو الخــايل مــن 

الدســم. 

 إن تنــاول الســكر أثنــاء الفطــور، قــد يــؤدي إىل حصــول اضطــراب يف مســتوى 	 

الســكر يف الــدم. 

 خذ فرتات اسرتاحة من العمل لتقليل التوتر الذي قد ينجم عنه. 	 

تناول وجبة غداء خفيفة: 	 

 قــد تتضمــن الوجبــة الصحيــة كوبــاً صغــرياً مــن حســاء الحبــوب أو الخــروات، 	 

أو مقــدار صغــري مــن الــرز املبخــر، أو املعكرونــة أو البطاطــا املخبــوزة، أو مقدار 

بســيط مــن الســلطة الخــراء، أو فواكــه طازجــة، أو مقــدار صغــري مــن اللحــم 

األخمــر املشــوي أو املخبــوز أو املطهــي بالبخــار، أو قطعــة مــن الدجــاج املنــزوع 

عنــه الجلــد، أو الســمك )عــى أن يكــون ذلــك املقــدار بحجــم ورقــة اللعــب(. 

تنــاول وجبــات صغــرية ولكنهــا صحيــة خــالل فــرتة مــا بعــد الظهــر للحصــول عــى 	 

ــز وظائــف الدمــاغ.  الطاقــة ولتعزي

تنــاول الفواكــه والخــروات ذات األلــوان املختلفــة، إضافــة إىل تنــاول املــواد الغنيــة 	 

ــا، والجــوز  ــوال، وســمك الســاملون والتون ــون أو الكان ــت الزيت ــة كزي ــوت الصحي بالزي

واللــوز غــري اململحــن. 

 تنــاول كميــات جيــدة مــن املــاء ألنــه يعــزز وظائــف الدمــاغ وأعضــاء الجســم. يحتاج 	 

ــا نــويص  ــات كبــرية مــن الســوائل، وأفضلهــا هــو املــاء. ولكنن الجســم عــادًة إىل كمي

أيضــاً بتنــاول الســوائل األخــرى كالعصائــر الخاليــة مــن الســكر، وعصائــر الخــروات، 

والحليــب الخــايل والقليــل الدســم، والحســاء القليــل الدســم. 

ــوال. 	  ــاي والك ــوة والش ــن كالقه ــى الكافي ــة ع ــات الحاوي ــاول املروب ــن تن ــل م قلّ

ــاء يف  ــن نســبة امل ــن م ــل م ــايل تقل ــول وهــي بالت ــدرّة للب ــواد امل ــن امل ــن م فالكافي

ــاف.    ــم بالجف ــة الجس ــؤدي إىل إصاب ــد ت ــم وق الجس

تجنب التدخن )اإليجايب أو السلبي( والكحول.  	 

داوم عى مامرسة النشاط الريايض بانتظام. 	 

مــن الجيــد والصحــي مامرســة النشــاط الريــايض يوميــاً أو خمســة أيــام يف األســبوع 	 

عــى األقــل وملــدة ٣٠-٤٥ دقيقــة يف كل مــرة. فالرياضــة تعــزز مــن قــوة ومقاومــة 

الجســم والدمــاغ واملناعــة وتقلــل اإلصابــة بالكثــري مــن املــواد غــري املعديــة. 

كن صحيا ً... لتكن منتجاً



رقم الصفحة ٥

إن كنــت قــد ســافرت يومــاً إىل شــيبة، فســرتى املئــات مــن الكيلومــرتات مــن الرمــال املتحركــة والكثبــان الرمليــة. ويف واقــع الحــال، عندمــا تســافر مــن الدمــام إىل شــيبة بالطائــرة، تكــون 

قــد قطعــت مــا يقــارب ٨٥٠ كيلومــرتاً مــن األرايض الرمليــة لتصــل إىل الربــع الحــايل، حيــث تقــع شــيبة. وجميعنــا يعلــم أن أســم »الربــع الخــايل« مل يطلــق عليهــا مــن دون ســبب. فتلــك 

األرايض جــرداء مبعنــى الكلمــة ولكنهــا ال تخلــو مــن املناظــر الجميلــة ناهيــك عــن الهــدوء والســالم والســكينة التــي تشــعر بهــا وأنــت يف وســط الصحــراء. 

وقبــل أن تنتهــي مــن آخــر الكثبــان الرمليــة ســرتى أمامــك مدينــة صغــرية جــداً مكونــة مــن عــدد مــن املبــاين ودائــرة إلطفــاء الحرائــق ومطــار صغــري يســتخدمه املوظفــون للتنقــل مــن 

وإىل عملهــم يف هــذه املنطقــة التــي تعتــرب بحــق واحــدة مــن أصعــب وأقــى البيئــات يف العــامل. 

فمرحباً بكم يف قسم شيبة لإلنتاّج! 

قــد ال ترغــب يف معرفــة مثــل هــذه األمــور، ولكــن مــاذا ســيحصل إن واجــه شــخص مــا حالــة طبيــة طارئــة يف ذلــك املــكان النــايئ؟ عندهــا ســتصبح تلــك الكثبــان الرمليــة والرمــال عائقــاً 

حقيقيــاً يفصــل مــا بــن املريــض وأقــرب مستشــفى مناســب لعــالج حالتــه، والتــي تقــع عــى بعــد ســاعات بواســطة الطائــرة )Air Medevac( الخاصــة باإلســعاف الجــوي. بينــام ال يرغــب 

الكثــري منــا بالتفكــري مبثــل هــذه األمــور املزعجــة ولكــن رشكــة أرامكــو الســعودية ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يأخــذان هــذا األمــر بجديــة بالغــة ألن أرامكــو الســعودية تهتــم 

بســالمة مبوظفيهــا، ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يأخــذ عــى عاتقــه تطبيــق مبــدأ املســاواة يف توفــري الرعايــة الصحيــة لكافــة موظفــي أرامكــو وأرسهــم.  

ولهــذا أُنشــأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عيــادة شــيبة، والتــي تهتــم بشــكل أســايس بتوفــري الرعايــة الطارئــة واالســتجابة للكــوارث وتوفــري الرعايــة الصحيــة املســتعجلة لــكل 

العاملــن يف مناطــق العمليــات النائيــة التابعــة لركــة أرامكــو الســعودية. 

إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تزور شيبة 

يف ٢٣ مــن شــهر فربايــر، زار وفــد طبــي رفيــع املســتوى منطقــة شــيبة لتقييــم العمليــات 

ــن  ــاء م ــب االنته ــيعها عق ــم توس ــد ت ــيبة ق ــادة ش ــامً أن عي ــاك. عل ــة هن ــة الحالي الطبي

ــالً  ــبوع لي ــوال األس ــل ط ــوم تعم ــادة الي ــت العي ــيبة. وأصبح ــروع ش ــري مل ــيع األخ التوس

ونهــاراً مــن دون أي توقــف، ويعمــل فيهــا فريــق مــن األطبــاء واملمرضــن الذيــن تدربــوا 

عــى نحــو احــرتايف مــن أجــل تقديــم كافــة اإلجــراءات الطبيــة الطارئــة باالســتعانة بأحــدث 

املعــدات الطبيــة املتخصصــة مــن أجــل املحافظــة عــى اإلســتقرار الصحــي لحالــة املريــض. 

ــتقبلية  ــط املس ــة الخط ــدد دراس ــم بص ــة، وه ــات الحالي ــم العملي ــد بتقيي ــام الوف ــام ق ك

ــب  ــايئ القل ــالء العجييل،أخص ــور ع ــن، الدكت ــن الزائري ــن ب ــادة. وكان م ــات العي واحتياج

ــة  ــر الصحي ــأن املخاط ــارضة بش ــى مح ــذي ألق ــي، ال ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون مبرك

ووســائل تقليلهــا. كــام ســلّط الضــوء عــى اإلحصائيــات الطبيــة التــي تشــري إىل الحــوادث 

املروريــة والحــاالت الصحيــة الناجمــة عــن األمــراض القلبيــة، ومــن بينهــا األزمــات القلبيــة، 

ــادة.  ــا العي ــي تعالجه ــة شــيوعاً الت ــي اعتربهــا مــن أكــر الحــاالت الطبي والت

ــرق يف  ــوادث الط ــات إىل أن ح ــري اإلحصائي ــيل: »تش ــور عجي ــال الدكت ــأن، ق ــذا الش ويف ه

ــا  انخفــاض ملحــوظ نتيجــة إلجــراءات الســالمة الصارمــة التــي فرضــت مؤخــراً، وال بــد لن

أن نشــكر الجميــع عــى هــذا الجهــد الجبــار«، وأضــاف: »أمــا بالنســبة للحــوادث الناجمــة 

عــن األمــراض القلبيــة، فهــذه أيضــاً ميكــن تالفيهــا وبشــكل كبــري إن اتبــع الشــخص ذاتــه 

ــه  ــة واملحافظــة عــى وزن ــة غذائيــة صحي إجــراءات صحيــة صارمــة كاملحافظــة عــى حمي

املثــايل واإلقــالع عــن التدخــن والتدخــن الســلبي أيضــاً«. 

ــالة  ــر رس ــب يف ن ــا ترغ ــيبة أنه ــارت إدارة ش ــيل، أش ــور العجي ــتجابة ملحــارضة الدكت واس

ــاون  ــي يف التع ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــك ســوف يســتمر مرك ــايئ، لذل الطــب الوق

عــن كثــب مــع إدارة شــيبة لتنفيــذ الربامــج التــي مــن شــأنها املســاهمة يف تقليــل الحــوادث 

الناجمــة عــن أمــراض القلــب، والتــي ســيكون لهــا تأثــري إيجــايب عــى صحــة وســالمة الرجــال 

العاملــن وعــى أرسهــم وأصدقائهــم. 

يداً بيد
اإلنتاج والرعاية الصحية يف املناطق النائية
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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“  بــن 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 والعاملــن  ــارة أكــر مــن ٨٠ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ”رشكاء يف التّميــز“ حتــى اآلن زي

بجونــز هوبكنــز الطبيــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

برنامج فقر الدم املنجيل يبدأ مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يستضيف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي محارضتني للتواصل مع املجتمع يف شهر فرباير 2016

زارت د. صــويف النزكــرون، األســتاذة املســاعدة يف الطــب وعلــم األورام يف قســم أمــراض الــدم يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنز، 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يف فربايــر ضمــن نشــاطات برنامــج رشكاء يف التميّز. 

وتشــغل الدكتــورة النزكــرون أيضــاً منصــب مديــر مركــز فقــر الــدم املنجــيل لــدى البالغــن يف مركــز جونــز هوبكنــز، وهــي مؤسســة 

رائــدة متعــددة التخصصــات الطبيــة تقــدم أجــود أنــواع الرعايــة الصحيــة ألكــر مــن ٥٠٠ مريضــاً ســنوياً. وخــالل زيارتهــا ملركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي، أجــرت الدكتــورة النزكــرون جــوالت يف عــدد مــن املرافــق واألقســام والتقــت بفريــق مركــز جونــز هوبكنــز 

ــاء  ــاء وأطب ــن التقــت بهــم أخصائيــون يف إدارة اآلالم والســيطرة عليهــا وأطب أرامكــو الطبــي املتعــدد التخصصــات، وكان مــن بــن َم

النفــس وآخــرون يعالجــون املــرىض املصابــن مبــرض فقــر الــدم املنجــيل.  

وتّّعــد هــذه الزيــارة هــي األوىل للدكتــورة النزكــرون ضمــن برنامــج رشكاء يف التّميــز واملعتــم مبــرض فقــر الــدم املنجــيل. وكان الهــدف 

ــى  ــول ع ــال، والحص ــذا املج ــي يف ه ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــة يف مرك ــورات الحاصل ــى التط ــالع ع ــك اإلط ــا تل ــن زيارته م

ــات  ــة متطلب ــن ولتلبي ــا لتناســب احتياجــات مــرىض معين ــي ســيتم صياغته ــم النشــاطات املســتقبلية الت ــات األساســية لدع املعلوم

الــكادر واملرفــق الصحــي. فباإلضافــة إىل تعزيــز جــودة الرعايــة الصحيــة املقدمــة ملــرىض فقــر الــدم املنجــيل يف مركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي، ســيعمل الربنامــج عــى إنشــاء غرفــة للترسيــب وضــخ الســوائل العالجيــة حيــث يتمكــن املريــض املصــاب بهــذا املــرض 

الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة التــي يحتاجهــا مــن جميــع أفــراد الــكادر املختــص بعــالج مــرض فقــر الــدم املنجــيل.   

د. صويف النزكرون
األستاذة املساعدة يف الطب وعلم األورام يف قسم 

أمراض الدم يف كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز

ــري  ــات غ ــوان »العالج ــة بعن ــة مهم ــارضة مجتمعي ــو مح ــور كال ــى الدكت ــر، ألق يف ٢٢ فرباي

االخرتاقيــة الجديــدة لتقليــل الــوزن« عــى أكــر مــن 1٠٠ مــن الحارضيــن، وكان مــن بينهــم 

موظفــن يف رشكــة أرامكــو الســعودية وأرسهــم وكادر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

وقدمــت الدكتــورة النزكــرون محــارضة مجتمعيــة أخــرى يف ٢٤ مــن شــهر فربايــر بعنــوان 

ــدم املنجــيل«، حيــث  ــة الجــودة ملــرىض فقــر ال ــة عالي ــة الصحي ــق الرعاي »تعريــف وتحقي

ناقشــت فيهــا تجــارب املــرىض وتعايشــهم مــع هــذا املــرض وأكــدت عــى رضورة معرفــة 

ــة اســتخدامه.  ــدواء )hydroxyurea( وكيفي ــم االســتعانة ب ــى يت مت

إن هــذه املحــارضات التثقيفيــة للتواصــل مــع املجتمــع مصّممــة بالدرجــة األســاس لتعزيــز 

ــز  ــة يف مرك ــة الصحي ــامريس الرعاي ــة مل ــارف الطبي ــق املع ــع وتعمي ــالمة املجتم ــة وس صح

ــة الســعودية. وخــالل األشــهر  ــة العربي ــي ويف عمــوم اململك ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن جون

القادمــة، ســيقوم املركــز باإلعــداد للمزيــد مــن الزيــارات املميــزة والنشــاطات واملؤمتــرات 

ــز  ــز هوبكن ــز جون ــام مرك ــف أقس ــن مختل ــن م ــاء بارزي ــتضم أعض ــي س ــارضات الت واملح

 .)JHM( ــي الطب
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د. أنتوين كالو 
أستاذ ومدير يف قسم أمراض الجهاز الهضمي وطب الكبد 

مستشفى جونز هوبكنز 

أحد أعضاء هيئة التدريس املتميزين يقوم بزيارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف فرباير

ــام ٢٠1٦،  ــة ع ــع بداي ــز م ــز هوبكن ــة جون ــن جامع ــزة م ــارات املتمي ــلة الزي ــدأت سلس ب

ــز أرامكــو الطبــي يف  ــز هوبكن ــح القحطــاين مركــز جون ــو ود. صال عندمــا زار د. أنتــوين كال

ــر.  ٢٢-٢٤ فرباي

ــر  ــز ويشــغل منصــب املدي ــز هوبكن ــو هــو أســتاذ للطــب يف جامعــة جون ــوين كال ود. أنت

ــرب  ــز. ويعت ــز هوبكن ــفى جون ــد يف مستش ــب الكب ــي وط ــاز الهضم ــراض الجه ــم أم لقس

ــوا الجراحــة الجديــدة املســامة »جراحــة  ــو مــن رواد املتخصصــن الذيــن أتقن الدكتــور كال

الفوهــات املرضيــة الطبيعيــة«، إضافــة إىل تخصصــه يف التنظــري العالجي وأمــراض البنكرياس 

ــة العــارصة للمــرارة.    ــاض العضل ــات إنقب ــة واضطراب وانســداد الصفراوي

أمــا د. القحطــاين فهــو أســتاذ مســاعد يف جامعــة جونــز هوبكنــز واملديــر الطبــي للمركــز 

الــدويل لخدمــات أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد. كــام يعتــرب خبــرياً يف عــالج مــرض الكبــد 

الفــريويس. وقــد ألقــى محــارضة مرتجلــة عــى كادر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

اســتعرض فيهــا أحــدث األدويــة املســتخدمة يف عــالج هــذا املــرض.

يعمــل برنامــج الزيــارات املتميــزة عــى اســتضافة الخــرباء مــن مختلــف أقســام مركــز جونــز 

هوبكنــز الطبــي ودعوتهــم للحضــور إىل مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي يف الظهــران 

مــن أجــل دراســة ســبل التعــاون املحتملــة ولتعريــف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

عــى أحــدث التقنيــات يف املجــاالت الطبيــة للــزوار. وخــالل زيارتهــم للمركــز، يقــوم الــزوار 

بعقــد الجلســات النقاشــية ورشح أحــدث العالجــات واإلطــالع عــى مواعيــد املــرىض 

واإلجــراءات الطبيــة التــي يخضعــون لهــا. كــام يتشــارك الــزوار بخرباتهــم وتجاربهــم القيّمــة 

مــع املجتمــع مــن خــالل املشــاركة يف سلســلة مــن املحــارضات للتواصــل مــع املجتمــع. 
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اهتم بكليتيك
قلل من استهالك امللح

 التقليل من امللح يساهم يف

تحسني الصحة

يوم الكلية العاملي
1٠ مارس

ــة  ــات الحاوي ــح. فالوجب ــل اســتهالك املل ــة )WHO( بتقلي أوصــت منظمــة الصحــة العاملي

عــى كميــة مرتفعــة مــن الصوديــوم تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم الــذي 

يتلــف الكثــري مــن أعضــاء الجســم الحيويــة كالقلــب والدمــاغ والعينــن والــكى. 

ــة  ــة الصح ــامت منظم ــع تعلي ــي )JHAH( يتب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون وألن مرك

العامليــة )WHO(، فهــو يــويص أيضــاً بااللتــزام بالخمــس غرامــات مــن امللــح )أي ملعقــة 

شــاي واحــدة( يف اليــوم. وإليــك بعــض النصائــح التــي قــد تســاعدك يف الحــّد مــن اســتهالك 

امللــح: 

انتبه لكمية امللح! 	 

ال تضــف امللــح إىل طعامــك، واســتعض عنــه مبنكهــات أخــرى كالتوابــل والثــوم 	 

والبصــل والليمــون والليمــون األخــر والخــل أو البهــارات املركبــة، ولكــن أنتبــه إىل 

ــة.  ــة عــى العلب ــح املكتوب ــة املل كمي

ــات 	  ــن املنتج ــدالً م ــة ب ــك اليومي ــة إىل وجبات ــروات الطازج ــه والخ ــف الفواك أض

ــة.   املعلب

ــا، واخــرت املنتجــات 	  ــرر رشائه ــل أن تق ــوب عــى األطعمــة قب ــاً ماهــو مكت ــرأ دامئ اق

القليلــة امللــح. ميكنــك مقارنــة نفــس املنتــج ولكــن مــن رشكات مختلفــة واخــرت منهــا 

األقــل ملحــاً. 

قلّــل اســتهالكك مــن اللحــوم املعالجــة كالصوصــج واملورتديــال واللحــم املقــدد 	 

واملدخــن. 

ــالت 	  ــح والصلصــات وتتبي ــل اســتهالكك مــن األطعمــة اململحــة كالبســكويت املال قلّ

ــخ.  ــات الطب ــح ومكعب ــح والفشــار املال ــة والكاتشــب والجــن املال الصلصل

ــة 	  ــاً قليل ــذي يقــدم أطباق ــزل، اخــرت املطعــم ال ــا ترغــب يف العشــاء خــارج املن عندم

ــح أو  ــن املل ــاً م ــك خالي ــري طبق ــب تحض ــك أن تطل ــه. وميكن ــة من ــح أو الخالي املل

    .)MSG( غلومتــات أحــادي الصوديــوم

ــز  ــز جون ــرباء مرك ــن خ ــة م ــح املقدم ــض النصائ ــاً بع ــك أيض وإلي

هوبكنــز أرامكــو الطبــي: 

»للمحافظة عى صحة الكى، يجب عى املصابن بالسمنة املفرطة تقليل أوزانهم وتقليل 

استهالكهم للدهون املشبعة واملواظبة عى أداء التامرين الرياضية وتجنب التدخن السلبي 

واإليجايب والسيطرة عى كمية السكر يف الدم، بالنسبة إىل املصابن مبرض السكري، ورشب 

كميات كافية من املاء ألن الجفاف يؤثر سلباً عى وظائف الكى. كام يجب املحافظة عى 

ضغط الدم والكولسرتول ضمن املستويات الصحية والطبيعية وعدم تعاطي املكّمالت 

الدوائية من دون وصفة طبية واستشارة الطبيب«.     

 

د. أحمد الخنيزي، أخصايئ الكىل يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 :)WHO( كّل منا يحتاج إىل تقليل كمية امللح التي يستهلكها يومياً. نوصيك بإتباع قاعدة«

خمس غرامات فقط من امللح يف اليوم، كحد أقىص«.   

د. باسم فوتة، استشاري التغذية الرسيرية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

»احِم كى أطفالك من البداية من خالل تقليل كمية امللح والتأكد من رشبهم كميات كافية 

من املاء واالهتامم بنشاطاتهم وفعاليتهم البدنية واملحافظة عى أوزانهم ضمن الحدود 

الطبيعية واملثالية والتأكد من غسلهم وتعقيمهم ألياديهم ملنع أصابتهم بامليكروبات. أما 

األطفال املصابن بالسكري، فيجب إبقاء معدل السكر يف أجسامهم تحت السيطرة لتجنب 

إصابتهم بالفشل الكلوي أو مشكالت صحية أخرى مستقبالً«.    

   

د. حمود الجباري، أخصايئ كىل األطفال يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ملح أقل: صحة أفضل
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وصفة صحية قليلة امللح
طاجن الدجاج

رسالة صحية:

هــذا الطبــق الصحــي مناســب لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض يف القلــب والحوامــل واملرضعــات وكبــار الســن. ميكــن للمصابــن بالســكري تنــاول 

هــذا الطبــق مــع االنتبــاه لكميــة البطاطــا )فحبــة البطاطــا الواحــدة املتوســطة الحجــم = حصــة واحــدة مــن الكاربوهيــدرات(. ال يــوىص بإعطــاء هــذا 

الطبــق لألطفــال تحــت ســن الواحــدة أو األشــخاص الذيــن ميضغــون لعــدم وجــود األســنان أو الذيــن لديهــم صعوبــات يف البلــع.

يعــد هــذا الطبــق مــن األطبــاق الشــهية والغنيــة بالعنــارص الغذائيــة والنكهــة واملــذاق الرائــع. فهــو غنــي بالربوتــن واألليــاف والفيتامينــات واملعــادن ومضــادات األكســدة، وقليــل امللــح 

والدهــون املشــبعة وخــايل مــن الدهــون املتحّولــة.

املقادير)6حصص(: 

٦ صدور أو أفخاذ الدجاج خالية من العظم   	 

بصلتان عى شكل رشائح	 

فصن من الثوم املفروم بشكل ناعم، 	 

٢ بطاطا مقطعة إىل رشائح 	 

1 كوب من الطامطم املقطعة إىل رشائح 	 

1 كوب من الجزر املقطع إىل رشائح	 

٢ ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 

فلفل أسود	 

1 ونصف كوب من املاء  	 

طريقة التحضري: 

قم بقيل البصل والثوم يف زيت الكانوال إىل أن يطرى. 	 

أضف قطع الدجاج وقم بطهيها ٥ دقائق عى كل جانب إىل أن يتحول لونها إىل 	 

البني، ثم أضف الفلفل. 

أضف املاء والبطاطا والجزر وضع الغطاء عى املقالة. 	 

قم بطهو الخليط عى حرارة منخفضة لـ٤٥ دقيقة أو إىل أن تنضج الخروات إىل 	 

املنتصف، ثم أضف الطامطم واستمر يف الطهي إىل أن تنضج الخروات متاماً. 

قّدمه مع الرز املبخر والسلطة والزبادي القليل أو الخايل الدسم أو اللبنة لجعل 	 

الطبق مغذياً وأكر توازناً.  

عدد السعرات الحرارية وكمية الدهون لكل حصة:

1٨٥ سعرة حرارية	 

٤ غرام دهون	 
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أنشــأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مــن أجــل تعزيــز الصحــة والعافيــة، وأهــم عنــر يف عمليــة الحفــاظ عليهــام هــو خدمــة العمــالء. بالتنســيق مــع معهــد القــادة للتدريــب 

والتطويــر يف البحريــن، يعقــد مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي العديــد مــن ورش العمــل  لتعزيــز ورفــع مســتوى خدمــة العمــالء باملركــز.

عقــدت ورشــة العمــل األوىل يف ٢٦ ينايــر يف قاعــة محــارضات مركــز الظهــران الصحــي  بحضــور ٩٠ موظفــاً. ســيتم عقــد ورشــة العمــل الثانيــة يف يــوم ٢٩ مــارس. بحضــورة مجموعــة 

مختــارة مــن املوظفــن الذيــن يتعاملــون  املــرىض بشــكل مبــارش.

أدار ورشــات العمــل الســيد محّمــد عــيل شــكري، وهــو أحــد املتحدثــن التحفيزيــن الذيــن 

نالــوا جوائــز دوليــة، إضافــة إىل عملــه كمــدرب ومــرف. وللســيد محمــد بــاع طويــل وخربة 

عميقــة متتــد ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان يف التدريــب وتقديــم اإلستشــارات يف مجــاالت 

عــدة كالصحــة والســالمة املهنيــة، وخدمــة العمــالء، والقيــادة وثقافــة املنظــامت، والســلوك. 

لقــد ُصممــت ورشــات العمــل مــن أجــل تحفيــز وتعزيــز كادر خدمــة العمــالء العامــل يف 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، وزيــادة مهاراتهــم يف املحافظــة عــى الصــورة املهنيــة، 

واللباقــة والكياســة، وفــن التعامــل املهنــي، وفنــون التواصــل مــع اآلخريــن، وكيفيــة التعامــل 

مــع املــرىض وأرسهــم والــكادر وزمالئهــم يف العمــل. 

ويقــول الســيد عبــد اللــه عــيل، مــن مكتــب اإلتصــال والتنســيق الطبــي عــن ورشــات العمل 

هــذه: »إن مناقشــة موضوعــة خدمــة العمــالء يف ورشــة للعمــل كان مــن أفضــل الــدورات 

الدراســية التــي حرتهــا«، وأضــاف: »إن محمــد شــكري ماهــر بالفعل. لقــد جذبنا بأســلوبه 

وحفزنــا بطريقتــه يف الــرح. إن هــذه الــدورة مــن أكــر الــدورات قيمــة عــى اإلطــالق«. 

خدمة العمالء مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: أخذ خطوات إضافية
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خدمــة العمــالء مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي: أخــذ خطوات 

فية إضا

ــن  ــاح ع ــوص اإلفص ــدة بخص ــة جدي ــي سياس ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــق مرك طب

ــض. مبوجــب السياســة  ــة املري ــة خصوصي ــا لحامي ــم تصميمه ــي ت ــة والت ــات الطبي املعلوم

القدميــة كان بإمــكان املوظــف الحصــول عــى املعلومــات الطبيةعــن ابنــه القــارص أو عــن 

ــي يعيلهــا. ــه الت أي فــرد مــن أرست

ــال   ــط لألطف ــة فق ــات طبي ــب معلوم ــف طل ــن للموظ ــدة، ميك ــة الجدي ــب السياس مبوج

الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 1٨ عامــاً؛ ولطلــب معلومــات طبيــة خاصــة بالزوج/الزوجــة أو 

أحــد الوالديــن واألبنــاء الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن 1٨ ســنة، يجــب أن يكــون يتوفــر لــدى 

مكتــب اإلتصــال والتنســيق الطبــي وثيقــة تفويــض موقعــة مــن قبلهــم تســمح للموظــف 

بالحصــول عــى معلوماتهــم الطبــي الخاصــة.

حــر أحــد املوظفــن مؤخــراً إىل عبــد اللــه عــيل، املوظــف يف مكتــب اإلتصــال والتنســيق 

ــة  ــن صح ــي ع ــر طب ــه تقري ــاً من ــي، طالب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــي يف مرك الطب

والــده املريــض. وأخــربه عبــد اللــه بالسياســة الجديــدة وأن عــى والــده أن يحــر شــخصياً 

ــى  ــول ع ــض للحص ــة التفوي ــى وثيق ــع ع ــي للتوقي ــيق الطب ــال والتنس ــب اإلتص إىل مكت

املعلومــات. انتــاب الغضــب الشــديد املوظــف وأخــرب عبــد اللــه بــأن والــده طاعــن يف الســن 

وال يســري إال بكــريس متحــرك، وأن مــن الصعــب عليــه جلبــه إىل املستشــفى. وهكــذا، غــادر 

املوظــف املستشــفى وهــو ســاخط وغاضــب. 

وبعــد أيــام قليلــة، جــاء نفــس املوظــف، وهــو مــا يــزال ســاخطاً، ولكــن هــذه املــرة، جلــب 

ــل رأس  والــده معــه عــى كــريس متحــرك. فــام كان مــن عبــد اللــه إال أن تــرك مكتبــه وقبّ

والــد املوظــف الغاضــب وحيّــاه بحــرارة. يبــدو أن هــذا التــّرف هـــّدأ من غضــب املوظف، 

ووقــع عــى اإلســتامرات املطلوبــة وشــكر عبــد اللــه عــى احرتامــه لوالــده الكبــري يف الســن. 

ومــا يــزال ذلــك املوظــف ميــر مــن الحــن لآلخــر عــى مكتــب اإلتصــال والتنســيق الطبــي 

الطبــي فقــط ليلقــي الســالم عــى عبــد اللــه! 

طرق ووسائل لتقديم أفضل الخدمات 

للعمالء:
القيام باألشياء االعتيادية عىل أفضل نحو ممكن.	 

تقديم أكرث ما هو متوقع.	 

مراعاة القيمة والنزاهة يف جميع التعامالت مع العمالء. 	 

الترصف بأفضل ما ميكن مع جميع الزبائن. 	 

اكتشاف طرق جديدة إلسعاد األشخاص الذين تقدم 	 

الخدمات لهم.  

تفّوق عىل نفسك واكتشف إمكانياتك الكبرية. 	 

اعنت بعمالئك كام تعتني بجدتك! 	 

محمد شكري

»يف بعض األحيان، قد تضطر إىل أن تبذل أكرث مام يتطلبه موقف ما من 

أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لعمالء يستحقون كل االحرتام«. 
عبد الله عيل، موظف يف مكتب اإلتصال والتنسيق الطبي مبركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي

قوة الفرد : خدمة العمالء معدية. فعل إستثنايئ من قبل 

موظف واحد ميكن أن ينترش يف الرشكة وينتقل إىل جميع 

أولئك الذين يرونه ويشعرون به. لذلك، ال تنتظر قانون أو 

سياسة لدفعك نحو التميز يف خدمة العمالء. ابذل قصارى 

جهدك مع كل عميل وشاهد كيف ستنقل العدوى ملحيطك. 

وحتى إذا مل يحصل ذلك، ستحس بالصحة والسعادة عىل 

األقل!
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معلومات مهمة لحامية ظهرك عند حمل األشياء الثقيلة

كوادر طبية

معلومات مهمة لحامية ظهرك عند حمل األشياء الثقيلة: 

ال تنحني باستخدام ظهرك، بل استعن بركبتيك. 	 

عندما تقف، يجب أن يكون مكان قدميك بنفس عرض كتفيك لي متنح جسمك 	 

قاعدة قوية لالستناد عليها. 

قم بشد عضالت معدتك قبل الروع يف حمل الثقل. 	 

ارفع الثقل بساقيك، ودع عضالت الساقن تقوم بالجهد وليس عضالت ظهرك. 	 

تأكد من أن أقدامك ثابتة عى األرض. 	 

قف بالقرب من الثقل الذي ترغب يف رفعه. 	 

احمل الثقل إىل مستوى الصدر فقط 	 

اطلب املساعدة يف حمل األشياء الثقيلة. 	 

تجنب الحركة املفاجئة. 	 

د. عطا الصامدي
مدير قسم خدمات الطواريء الطبية

املؤهل العلمي:
بكالوريوس جراحة عامة، مستشفى األردن الجامعي، األردن.	 

بكالوريوس طب وجراحة عامة، جامعة بغداد، كلية الطب، العراق.	 

املنصب:
طبيب طواريء ومدير قسم خدمات الطواريء الطبية، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

اقتباس:
»خــالل ٣٤ عامــاً مــن العمــل يف دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو الســعودية ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 

ترفــت بالعمــل يف منظمــة رعايــة صحيــة محورهــا املريــض مــع فريــق رعايــة صحيــة يتمتــع بالخــربة واملهــارة.

عى مدى األعوام، تطورت خدمات الطواريء الطبية لتصبح رائدة يف تقديم رعاية طبية طارئة، تعليم وتطوير 

املوظفن، واالستعداد لإلستجابة للحاالت الطارئة والكوارث«
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http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthseminars/
upcoming

يقــدم موقــع جونــز هوبكنــز ميديســن االلكــرتوين فرصــة حضــور محــارضات 

ــدم لكــم  ــث يق ــة  خــالل الســنة حي ــة عــرب الشــبكة اإللكرتوني ــدوات طبي ون

ــدوات  ــع الن ــة. جمي ــع الصحي ــف املواضي ــات مبختل ــدث املعلوم ــرباء أح الخ

ــع الخــرباء. ــة م ــا جلســة أســئلة واجوب ــة ويليه تفاعلي

النــدوات عــرب الشــبكة اإللكرتونيــة: كل نــدوة مكونــة مــن ٣٠ دقيقــة محارضة 

متبوعــة ب ٣٠ دقيقــة مــن األســئلة واألجوبــة التفاعليــة مــع الطبيــب املحارض.  

تفضــل بحضــور املحــارضات والنــدوات مــن أي مــكان يف العــامل، مــن منزلــك، 

وبــدون أي تكلفــة. يجــب أن يكــون لديــك اتصــال بالشــبكة اإللكرتونيــة.

محارضات جونز هوبكنز ميديسن عىل الشبكة اإللكرتونية

الندوات املقدمة هي باللغة اإلنجليزية فقط

األربعاء

2٣ مارس 2016

٧-٨ مساًء 

بالتوقيت الرشقي

األربعاء

6 أبريل 2016

٧-٨ مساًء 

بالتوقيت الرشقي

األربعاء

1٣ أبريل 2016

٧-٨ مساًء 

بالتوقيت الرشقي

ما تحتاج ملعرفته بخصوص التربع باألعضاء

كامــريون  أنــدرو  األعضــاء  زراعــة  جراحــي 

برينــز وكلينــت 

آخر التحديثات يف عالج رسطان الكبد

ــة األورام د.  ــايئ جراح ــل أخص ــن قب ــث م بح

ــن  ــعة د. كيلف ــايئ األش ــك وأخص ــويث بولي تيم

ــج هون

ماذا بعد تشخيص ورم سحايا املخ؟

رئيس قسم جراحة األعصاب د. هرني بريم

الطبيب والدراجة
قد بسالمة، قد بحريّة

»لقــد رأيــت الكثــري مــن حــوادث الطــرق، والكثــري مــن األرضار التــي كان باإلمــكان الحــد 

منهــا أو حتــى تفاديهــا لــو أن النــاس مارســوا أصــول الســالمة الصحيحــة وكانــت لديهــم 

معرفــة بتقنيــات دعــم الحيــاة األساســية« هكــذا رصح د. باســم البحــراين، رئيــس قســم 

الخدمــات الطبيــة للطــوارئ بالظهــران، استشــاري طــب طــوارئ مبركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي وأحــد نشــطاء مــالك دراجــة هــاريل ديفيدســون ناريــة. 

قــدم د. البحــراين ورشــة عمــل بتاريــخ ٥ مــارس، رتبــت مــن قبل  فريــق شــاركونا الطريق 

واســتضافتها مجموعــة مــالك هــاريل يف فــرع نــادي هاريل-ديفيدســون بالظهــران. وقــد 

ــادة، أهميــة معرفــة  ــد القي ناقــش د. بحــراين عــدة مواضيــع منهــا نصائــح الســالمة عن

ــن  ــة الخــوذة م ــة إزال ــوع حــادث، كيفي ــام الطــوارئ لالتصــال يف حــال وق ــل أرق وحم

عــى الســائق املصــاب، نصائــح حــول كيفيــة نقــل الســائق املصــاب، وأساســيات اإلنعــاش 

الحيــوي.

»إذا كان إعطــاء هــذه الــورش يعنــي أن شــخصاً واحــداً عــى األقــل لــن يعــاين مــن أمل 

فقــدان أحــد أفــراد أرستــه، إذا كانــت هــذه املهــارات ســتمنع إعاقــة أو ســتنقذ ذراعــاً 

أو رجــاًل واحــدة، فســأكون راضيــاً بهــذه النتيجــة«، قــال د. البحــراين، »خدمــة املجتمــع 

هــي مســؤولية الجميــع وكل واحــد منــا لديــه يشء ليشــاركه أو مهــارة ليعلمهــا والتــي 

مــن شــأنها أن تحــدث فرقــاً مهــام كان صغــرياً هــذا الفــرق«.
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كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

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

نأمل منكم العمل عى تحديث رقم هاتفكم الجوال من خالل مكتب موظف االستقبال أثناء زيارتكم للعيادة.
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الخدمات الطبية
إذا كان لديــك مشــكلة طبيــة حاليــة، فقــم بعمــل موعــد مــع طبيــب الرعايــة األوليــة الخــاص بــك. أمــا يف حالــة الطــوارئ الطبيــة، فاذهــب إىل أقــرب غرفــة طــوارئ يف أقــرب مستشــفى 

لــك.

للمساعدة وأخبار الرعاية الصحية
وحــدة العالقــات الطبيــة )خدمــة العمــالء(: الربيــد اإللكــرتوين Patient.Relations@JHAH.com.  اتصــل مــن داخــل اململكــة عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨٣-٨٧٧-1٣-٩٦٦+ 

 	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 باللغتن العربية واإلنجليزية: الربيد اإللكرتوين

املوظفون وأفراد عائالتهم 

املواعيــد: لعمــل موعــد طبــي أو موعــد أســنان وللوصــول للعديــد مــن الخدمــات 	 
الطبيــة، اتصــل عــى مركــز االتصــال املركــزي مــن داخــل اململكــة عــى الهاتــف رقــم 

٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ٨٨٨٣-٨٧٧-1٣-٩٦٦+ 

ــري 	  ــة التذك ــجل يف خدم ــرية )SMS(: س ــائل القص ــق الرس ــن طري ــري ع التذك
باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية. لتفعيــل أو إيقــاف الخدمــة أو لتحديــث رقم 

الجــوال اتصــل عــى الهاتــف رقــم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــى الهاتــف رقــم ٨٤٠٠-٨٧٧، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

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

املوظفــن و أفــراد عائالتهــم واملتقاعديــن، لإلقــالع عــن التدخــن. الربيــد االلكــرتوين: 

 	SmokingCessation@aramco.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــى الهاتــف رقــم ٦٦٣٨  / ٦٧٧٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق ٨٧٧ خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً 1٢ أســبوع أو أكــر، ســجيل يف برنامــج 	 
Eman. صحــة الحامــل باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين

 Mutairi@JHAH.com

جولــة وحــدة العنايــة بــاألم والطفــل )3H(: باســتطاعتك التســجيل يف 	 
الجولــة إذا كنــت حامــالً ٣٠ أســبوعاً أو أكــر، وذلــك عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

هــل ترغــب يف العمــل التطوعــي؟ لتتطــوع يجــب أن: تتمتــع بصحــة جيــدة، أن 	 
يكــون عمــرك 1٨ ســنة أو أكــر، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

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

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــني
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــني: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

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

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome > myInformation > Medical

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

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

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

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

املرىض املسجلون باملرافق الطبية املتعاقد معها 

خــط املســاعدة للحصــول عــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة ملــرىض املرافــق الطبيــة عــى 	 

الهاتــف رقــم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ خــارج أوقــات العمــل الرســمية ألمــور الرعايــة الصحيــة 

ــراء  ــر إلج ــفى آلخ ــن مستش ــض م ــل مري ــاة، كنق ــدد الحي ــي ته ــط والت ــة فق الطارئ

ــي املســجل  ــق الطب ــرة يف املرف ــري متوف ــة غ ــى خدم ــة، أو للحصــول ع ــة طارئ عملي

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

ــم  ٨٨٨٣-٨٧٧-1٣-٩٦٦+  ــف رق ــى الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠  أو م

لإلستفسارات، أرسل إمييل عىل:

Inquiries@JHAH.com

بيان إخالء املسؤولية  القانونية: 
املعلومــات الصحيــة الــواردة يف املطبوعــات وامللصقــات الخاصــة مبركــز جونــز هوبكنــز 

أرامكــو الطبــي تهــدف لالســتعامل العــام وليســت بديلــة لزيــارة الطبيــب واستشــارته. 

ــع  ــة م ــاالت الطبي ــم والح ــة صحته ــراد ملناقش ــام لألف ــاس ع ــى أس ــدم ع ــح تق النصائ

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

بالصحــة، و الطــب، والعــالج الخاصــة بــك وبأفــراد عائلتــك.

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

Patient.Relations@JHAH.com

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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يــرس مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن 

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

لإلطــالع عــى الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا 

بزيــارة صفحــة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي عــى لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco 

Healthcare )JHAH(

وسعوا من آفاقكم بوظيفة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أكر من

 ٣5.000 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

يشارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبؤمتر الرشق األوسط للرعاية 

الصحية عن بعد بأبو ظبي

يف 1٦ - 1٧ فرباير ٢٠1٦، شارك ورعى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف مؤمتر الرق 

األوسط للرعاية الصحية عن بعد بأبو ظبي، وهو مؤمتر متخصص يف تحسن الوصول للرعاية 

الصحية وفعاليتها يف املناطق النائية، بحضور أكر من 1٥٠ متخصص يف الرعاية الصحية 

للمناطق النائية. وخالل سعيهم لتوظيف متخصصن يف هذا املجال لإلنضامم للمركز، قام 

أعضاء فريق التوظيف مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالتعريف مبهمة املركز وإيصال 

رسالته وسعيه ليتطور إىل نظام متميز لتقديم الرعاية الصحية يف املنطقة.

آخر أخبار التوظيف مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ب ٨1 موظف وموظفة انضموا للعمل خالل شهر فرباير 2016

املسمى الوظيفياالسم 
املوارد البريةرونالد آالن فورد

طبيب موظفن محمد محجوب محمد النجار

التمريضفرويالن كورباز منجالل الن

مستشار عيادة ومرشد إجتامعينزيهة منصور الزاير 

تقنية مختربات طبيةأرشف محمد شويك 

التمريضفريونيكا جاننج

أخصايئ روماتيزم مروان ميخائيل نجار

الطب النفيجن إليزبث فوغيلكيست

التمريضفيكتوريا إيدرالن هريناندو

طب أسنان كوين جن هيندركس 

محلل مايل طبيأحمد ألطف سيد

خبري متخصص خدمات إجتامعيةشن كالديرون باركيناس

التمريضكارميال سالود ليونور

التمريضباتريكيا مي قاريسا هريناندز

التمريضعمر عكرا 

التمريضمانيلن جان بالكيدو كروز 

التمريضجيل آن تومي ريس

التمريضجونا ميكا اوربيانو اوردياليس

التمريضتينا روز فابريجر فياريل

خبري متخصص خدمات إجتامعيةرويف روزيل لن ماهيبوس امربو 

خبري متخصص خدمات إجتامعيةجونا مي أدالون اوربانوز

التمريضريني آن سالود بانجيلينان

التمريضكلري كاموس فيقيليداد

التمريضرايتشل صباغ

خبري متخصص خدمات إجتامعيةآنا مايرين كاي فيجورا خولوسو

التمريضماربيل اورا ريتس رافايل

التمريضمرييل جانن غالولو غاليبوسو 

التمريضعبري عبداللطيف امللحم 

مشارك محلل نظم معلومات بدور فهد ال ثاين 

التمريضدولتيش أندريا دوريت كوررييا مينديس

اإلستقبالفاطمة محمد املحافظ

صيدلةحنن خليل العبايس

خدمة عمالءروان خليل الجهريان 

صيدلةمنرية محمد امللحم 

التمريضزهرة يوسف العبندي

فني تقنية املوجات الغري صوتيةعبدالرحمن ابوطالب السيد

التمريضبيان محمد العيى

طيب أنف و حنجرة للموظفنمحمد عبدالهادري عبدالكريم جاد

التمريضريانة الغامدي

تكنولوجيا معلومات و تخطيطروان عمر العيل

فني طواري و اسعافمعتز مسلط العنزي

املسمى الوظيفياالسم 
اإلستقبالنورة عوضة الزهراين 

التمريضالجازي مسفر القحطاين

جراحة التجميل و الرتميم حسن حسن العجمي

مساعدة إدارة طبيةنهى عبدالله املقرن

التمريضفيكتوريا بالن تيبورشو

التمريضكاثرين فالديز

أخصائية خدمة إجتامعيةإميا روث فالديز أوبانا

أخصائية خدمة إجتامعيةماري كريس مريوت

أخصائية خدمة إجتامعيةأدريانا بينوزا لويب

أخصائية خدمة إجتامعيةكاميل جريس أنجليس خوسيه

التمريضروبريتو مارفيال أورتيز

التمريضتشريي آن بابينو جالالنو

التمريضستيال ماريس رييس غونزاليز

التمريضماريا ديل كارمن نونو مورير

التمريضكاميل جوسو سانشيز

أخصايئ خدمة إجتامعيةالحافظ مصطفى الحاجي

أخصائية أشعة صوتيةإميان غيبار

التمريضأنجيال بول كايوبيت

التمريضنضال كايث ماتا

أخصايئ جراحة عظامماجد عبدالجبار اليامين

أخصايئ رعاية تنفسيةعمر فهد العسكري

مساعدة مكتب طبيعبري صالح املحسون

أخصايئ رعاية تنفسيةفواز فارس الغوباري

محلل إدارة املخاطرخالد عبدالله القريش
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تابع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي

Facebook تابعنا عى

+Google تابعنا عى

YouTube اشرتك بقناتنا عى

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

تابعنا عى قنوات وسائل التواصل اإلجتامعي

تعرف عىل أطباءنا للرعاية األولية
كيــف ميكنــك اختيــار مــن ســيكون طبيــب الرعايــة األوليــة؟ غالبــاً ســوف تســأل األهــل واألصدقــاء وتبنــي 

قــرارك عــى هــذا األســاس. اآلن، يوفــر لــك مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي معلومــات قيمــة مــن 

ــز  ــز جون ــرىض مرك ــت مل ــع اإلنرتان ــى موق ــة ع ــة األولي ــاء الرعاي ــخصية ألطب ــات الش ــري امللف ــالل توف خ

http://JHAH > Choose your physician :هوبكنــز أرامكــو الطبــي

باإلضافــة إىل توفــري امللفــات الشــخصية عــى شــبكة اإلنرتانــت، أكمــل مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

ــة  ــاء يف منطق ــخصية لألطب ــات الش ــرض امللف ــم ع ــث ت ــفى حي ــم األورام باملستش ــة يف قس ــة ناجح تجرب

اإلســتقبال. وقــد قوبلــت هــذه التجربــة باستحســان املــرىض وعائالتهــم حيــث متكنــوا مــن قــراءة معلومــات 

مهمــة مثــل املؤهــالت العلميــة، تاريــخ العمــل ومجــاالت اإلهتــامم لألطبــاء.

هذه ليست سوى البداية.

إن هدفنــا النهــايئ هــو توفــري امللفــات الشــخصية لجميــع أطبائنــا عــى املوقــع اإللكــرتوين الخارجــي ملركــز 

جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لنوفــر لكــم ولعائالتكــم ســهولة الوصــول لهــذه املعلومــات املهمــة.


