
مايو ٢٠١٦

٢٠١٦
Wellbeing

 عدد خاص بشهر رمضان املبارك

هل تحتاج ملساعدة بخصوص 

الرعاية الصحية املقدمة لك؟

أرسل بريد إلكرتوين:

عالقات املرىض
PatientRelations@JHAH.com



لنمط حياة صحي

مايو 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  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

 

داخل هذا العدد

١فوائد الصيام ألعضاء الجسم 
٢هل من املمكن أن يرضين الصيام؟

٦صيام رمضان: املفيد والضار والصحي

7األسئلة الشائعة لغري املسلمني

8مامرسة التامرين الرياضية خالل شهر رمضان
١٠يتمنى قسم خدمات الصيدلية لكم وملحبيكم أجمل وأطيب األمنيات مبناسبة شهر رمضان املبارك

١١كيف تنظم أدويتك املتعددة؟
١٢الطعام يف رمضان: ما املفيد وما املرّض؟

١3لحياٍة أطول، وأكرث صحة: كيف تقلع عن التدخني خالل شهر رمضان
١4وصفات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحية

١7مواعيد العمل خالل شهر رمضان املبارك
١8أضواء عى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

١٩مرحباً بكم يف عيادة التطعيم الجديدة
٢٠صيدلية الرعاية األولية تحسن من تجربة املريض عرب تطبيق تقنية متقدمة وأنظمة عرصية حديثة
٢٢افتتاح ستة غرف إضافية فردية يف وحدة األم والطفل مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الظهران 

٢3اآلباء يتكلمون ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينصت
٢4شكل جديد وأخبار أكرث: تحديث املوقع اإللكرتوين الرسمي ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢5تعاون بني أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لرفع مستوى السالمة والصحة
٢٦فرصة

٢8محارضة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتواصل مع املجتمع
٢٩هل أنت مستعد ملواجهة حالة طارئة: التجربة خري برهان

3٠العنرص البرشي: قصة عن سالمة املرىض

3١املعارض املهنية لشهر أبريل ٢٠١٦
3٢يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبوظفيه الجدد  

33آخر املستجدات يف رعاية مرىض السكري
34تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

35محارضات جونز هوبكنز ميديسن عى الشبكة اإللكرتونية
35صفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى لينكد إن

3٦لصوتك القدرة عى التغيري
3٦كوادر طبية: مروة مخدوم

37أرقام اإلتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
38نصائح لتجنب الجفاف

هل تحتاج ملساعدة بخصوص 

الرعاية الصحية املقدمة لك؟

أرسل بريد إلكرتو�:

عالقات املرىض

PatientRelations@JHAH.comأهم النصائح لخفض مستوى الكوليسرتول يف الدم

أبريل ٢٠١٦

٢٠١٦
Wellbeing

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



رقم الصفحة ١

١فوائد الصيام ألعضاء الجسم 
٢هل من املمكن أن يرضين الصيام؟

٦صيام رمضان: املفيد والضار والصحي

7األسئلة الشائعة لغري املسلمني

8مامرسة التامرين الرياضية خالل شهر رمضان
١٠يتمنى قسم خدمات الصيدلية لكم وملحبيكم أجمل وأطيب األمنيات مبناسبة شهر رمضان املبارك

١١كيف تنظم أدويتك املتعددة؟
١٢الطعام يف رمضان: ما املفيد وما املرّض؟

١3لحياٍة أطول، وأكرث صحة: كيف تقلع عن التدخني خالل شهر رمضان
١4وصفات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحية

١7مواعيد العمل خالل شهر رمضان املبارك
١8أضواء عى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

١٩مرحباً بكم يف عيادة التطعيم الجديدة
٢٠صيدلية الرعاية األولية تحسن من تجربة املريض عرب تطبيق تقنية متقدمة وأنظمة عرصية حديثة
٢٢افتتاح ستة غرف إضافية فردية يف وحدة األم والطفل مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الظهران 

٢3اآلباء يتكلمون ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينصت
٢4شكل جديد وأخبار أكرث: تحديث املوقع اإللكرتوين الرسمي ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢5تعاون بني أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لرفع مستوى السالمة والصحة
٢٦فرصة

٢8محارضة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتواصل مع املجتمع
٢٩هل أنت مستعد ملواجهة حالة طارئة: التجربة خري برهان

3٠العنرص البرشي: قصة عن سالمة املرىض

3١املعارض املهنية لشهر أبريل ٢٠١٦
3٢يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبوظفيه الجدد  

33آخر املستجدات يف رعاية مرىض السكري
34تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

35محارضات جونز هوبكنز ميديسن عى الشبكة اإللكرتونية
35صفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عى لينكد إن

3٦لصوتك القدرة عى التغيري
3٦كوادر طبية: مروة مخدوم

37أرقام اإلتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
38نصائح لتجنب الجفاف

 يحسن الصيام من الرتكيز و وظائف الدماغ ك�  أنه يقلل

مستوى الكوليست ول يف الدم م�  يقلل من خطر اإلصابة 

 بالسكتات الدماغية 

  عند الصيام تنخفض نسبة املاء يف الدم م� يقلل من اإلفرازات

 الغدد املختلفة يف الجسم ومن ضمنها كمية السائل املا� داخل

  الع� وبالتايل يقل الضغط الداخيل للع� م� يقلل من حدة

اأعراض بعض األمراض مثل الجلوكوما

 تقل كمية الدم التي يضخها القلب خالل الصيام م� يخفف

  من جهد القلب.ك� أن الصيام يخفض من نسبة الكوليسرتول

 يف الدم وبالتايل يقّل خطر اإلصابة بتصلّب الرشاي�، إرتفاع

ضغط الدم، تجلّط الدم يف الرشاي�

 إن الصيام يزيد من السعة الحيوية للرئت� خالل النهار حيث إن

  خلو املعدة من الطعام  يساعد عىل حركة  الحجاب الحاجز

 براحة أك«  ك� يعد شهر رمضان  فرصة  جيدة  للتخلص من

 عادة التدخ� حيث ان ساعات الصيام الطويلة توفر اإلرادة

الالزمة للتخيل عن التدخ�  أو التقليل منه قدر املستطاع

 يساعد  يف ضبط الشهية ألن تقليل الطعام املستهلك خالل  ساعات

  الصيام  يؤدي إىل  إنك�ش املعدة تدريجياً م� يعني تناول كمية

 أقل من الطعام و الشعور بالشبع  برسعة. ك�  ان الصوم يخلص

 املعدة من كل طعام مرتاكم بها م� يؤدي إىل إعطاء فرصة لها

 للراحة ويساعد يف ضبط حموضة املعدة الزائدة

 إن عدم تناول املاء خالل النهار يقلل من السوائل يف الجسم م�

 يوفرللكىل فرتة راحة للتخلص من الفضالت ويقلل من ضغط

 الدم بدرجة بسيطة. ك� أن قلة السوائل تزيد من تركيز أمالح

 البوتاسيوم والصوديوم او تقلل من تركيز الكالسيوم م� يقلل

من حدوث الرتسبات الكلسية املسببة للحصوات

 يقلل الصيام من نسبة الشحوم يف الجسم ومنها شحوم

 الكبد م� ينشط الخاليا الكبدية ويساعد يف إزالة السموم

من الجسم وتنظيف الجهاز الهضمي خالل النهار

Ëيالحظ يف الصوم انخفاض نسبة السكر يف الدم ألد 

 املعدالت م� يريح غدة البنكرياس عن إفراز هرمون

 اإلنسول� حيث وجدت األبحاث إن ك«ة إرهاق البنكرياس

 تؤدي إىل انخفاض قدرة األنسول� للقيام بوظيفته م�

يؤدي لإلصابة بالسكري

 يساعد الصوم يف تخليص الجسم من الغازات ونواتج

 التفاعالت التي تنتج عن التخمة وسوء الهضم والتخمر يف

 األمعاء بسبب عدم قدرتها عىل امتصاص الطعام أو التخلص

منه م� يحسن وظيفة األمعاء يف امتصاص العنارص الغذائية

 فوائد الصيام ألعضاء الجسم

تصميم: داليا برصاوي



رقم الصفحة ٢

هل من املمكن أن يرضين الصيام؟
املضاعفات الصحية الناجمة عن الصيام

الصيام ومرض السكري
مــن الــرضوري أن يستشــري مــرىض الســكري الطبيــب املختــص قبــل أن يقــرروا صــوم شــهر رمضــان املبــارك، ليســاعدهم الطبيــب يف وضــع خطــة تتــالءم مــع حالتهــم الصحيــة 

وتســيطر عــى مســتويات الســكر يف الــدم لتــاليف أي مضاعفــات تنجــم عــن الصيــام.

نصائح عامة ملرىض السكري خالل شهر رمضان املبارك

هنالك عدة أنواع من مرض السكري. فبعضها سهل، ويحتاج املريض فيها فقط 	 

بينام  الدم،  يف  السكر  مستوى  عى  خاللها  من  يسيطر  معينة  حمية  إتباع  إىل 

تحتاج أنواع أخرى إىل تناول الحبوب واإلنسولني إضافة إىل اتباع حمية صارمة 

بالسن  الصغار  واملرىض  األطفال  ويعتمد  الدم.  يف  السكر  مستوى  يف  للتحكم 

يف  السكر  نسب  عى  للسيطرة  يومياً  اإلنسولني  حقن  عى  بالسكري  املصابني 

الدم، حيث يتم جدولة مواعيد أخذ حقن اإلنسولني لتتالءم مع مواعيد الوجبات 

أو  اإلرتفاع  لتاليف  يُنصح هؤالء بصوم شهر رمضان  يتناولونها. وعموماً، ال  التي 

اإلنخفاض الكبري يف نسب السكر يف الدم، فإن وقعت أي من الحالتني، ستؤدي 

باملريض إىل الدخول يف غيبوبة السكري أو يف مشكالت صحية معقدة.  

املختص 	  الطبيب  استشارة  فعليه  غذائية صارمة،  يتبع حمية  املريض  كان  وإن 

قبل صيام شهر رمضان. فإن سمح له الطبيب بالصيام، فعليه اتباع خطة غذائية 

محددة، قد تشمل وجبات ثالثة: اإلفطار )وجبة يف املساء(، ووجبتني يف الفجر 

ومنتصف الليل )السحور(. وعليه تناول وجبة اإلفطار مبارشة بعد غروب الشمس 

)من دون تأخري( تالفياً النخفاض مستوى السكر يف الدم، بينام يجب تناول وجبة 

السحور قريباً من فرتة الفجر وقبل موعد اإلمساك عن الطعام والرشاب.  

كام ننصح مرىض السكر الصامئون والذين يتناولون أقراص السكري أو اإلنسولني 	 

العرص  وفرتة  النهار،  يف  الصيام  ساعات  بدين خالل  مجهود  أي  مامرسة  تجنب 

عى وجه التحديد، لتفادي انخفاض نسبة السكر يف الدم. ولكن يستطيع مرىض 

السكري امليش من ساعة إىل ساعتني بعد اإلفطار وملدة ترتاوح بني 3٠ إىل 45 

دقيقة، وبناًء عى موافقة الطبيب املختص. كام يجب أن يعتاد هؤالء املرىض عى 

حمل بطاقة السكري الخاصة بهم إىل جانب قطع من الكربوهيدرات الرسيعة 

التأثري، كثالثة مترات، ليك يتناولها املريض فور شعوره بأعراض انخفاض السكر يف 

الدم )أو الهيبوغاليسيميا(. 

أما مرىض السكري الذين يتناولون قرص واحد من أقراص السكري، فيُنصحون 	 

اليومية.  الجرعات  مواعيد  تغيري  إمكانية  لتحديد  املختص  الطبيب  باستشارة 

وعموماً، يُنصح هؤالء بأخذ قرص واحد كامل يف موعد اإلفطار )مساًء( ونصف 

قرص خالل السحور، لتجنب انخفاض نسبة السكر يف الدم خالل النهار. 

تالفياً 	  رمضان  بعدم صيام شهر  بالسكري  املصابات  الحوامل  النساء  تُنصح  كام 

الدم  يف  الكيتونية  األجسام  بفرط  واإلصابة  الدم،  يف  السكر  مستوى  النخفاض 

)ketosis( أو مشكالت صحية أخرى، قد تعرضهن وأجنتهن إىل مخاطر أخرى.   

وقبل 	  الغذائية  الوجبات  قبل  دمك  يف  السكر  مستويات  مراقبة  الرضوري  من 

تناول األدوية واإلنسولني، وتسجيل نتائج الفحص ومناقشتها مع الطبيب املختص 

أو مع املثقف الصحي ملرض السكري. 

البول 	  مدررات  يتناولون  الذين  املرىض  ننصح  الطبيب،  موافقة  عى  بناًء 

السحور،  وجبة  بعد  وليس  اإلفطار  وجبة  بعد  األدوية  أخذ هذه   )diuretics(

ألي  التعرض  ولتاليف  النهار،  ساعات  خالل  والعطش  بالجفاف  اإلصابة  لتجنب 

عارض صحي آخر.



رقم الصفحة 3

نصائح لتجنب زيادة الوزن
الحل

الحل

تجنب

تجنب

تناول 
الوجبات الدسمة

تناول األطعمة
 املقلية

تناول الحساء 
بالكر�ة

تناول كميةكب�ة 
من اللحوم

تناول الكث� 
من التمر

الحلويات

الجفاف

األلبان الكاملة الدسم

القشطة

تناول كميات كب�ة من 

األرز املطهي أو املعكرونة

تناول كمية كب�ة من 

الكربوهيدرات

إضافة املكرسات 

إىل طعامك

تناول نسبة عالية

 من السكر

الكسل

تناول الفواكه والخرضوات والزبادي أو الل�

قليل الدسم كوجبات خفيفة. زد كمية الخرضوات 

والسلطات دون إضافة الزيت أو التتبيالت

تناول الحساء املعد من الحبوب الكاملة أو الخرضوات

قلل كمية اللحوم إىل ٥-٦ أونصات

(وكذلك الحال بالنسبة للسمك والدجاج)

تناول ٣ ¤رات فقط، وتذكر أن كل ¤رة تحتوي عىل

٢٠ سعرة حرارية  

تناول الفواكه بدالً من الحلويات

أك± من رشب املاء

استخدم الحليب ومنتجات األلبان قليلة الدسم

أو منزوعة الدسم 

تناول اللبنة قليلة الدسم

 تناول كوباً واحداً فقط من األرز املطهي

أو املعكرونة. اسلق األرز وال تضف له الزيت

استخدم كمية قليلة من الزيت يف الطهي وبدالً من

ذلك تناول األطعمة املسلوقة أو املشوية 

تناول السمبوسة املشوية بدالً من املقلية 

ال تضف الزيت/الزبدة أو السمن عىل الهريس

أو الجريش 

 اخلط بعض البقول أو الخرضوات مع األرز

املسلوق إلعطائه النكهة والطعم الذي يعجبك

مع األلياف املفيدة

تعترب املكرسات من اإلضافات الصحية عىل أي

طعام، إال أنها تحتوي عىل نسبة عالية من السعرات 

الحرارية لذا قلل من إضافة املكرسات إىل طعامك 

قلل كمية السكر يف مرشوباتك، وحاول استخدام

 بدائل السكر للتحلية

 تناول العصائر املحالة 

والفيمتو وقمر الدين

تناول العصائر غÊ املحالة أو املرشوبات

منخفضة السعرات الحرارية 

مارس امليش أو السباحة مدة ٣٠-٤٥ دقيقة يف

اليوم، أو ¤رن يف صالة التÏرين الرياضية

بقلم: ليىل القفشات

تصميم: داليا برصاوي



رقم الصفحة 4

الصيام وزيادة الوزن

الصيام واإلمساك

نتيجــة لبعــض املؤثــرات الثقافيــة، قــد يُســهم شــهر رمضــان املبــارك يف زيــادة الــوزن لــدى البعــض ألن املســلمون مييلــون يف هــذا الشــهر إىل إعــداد الكثــري 	 
مــن األطبــاق الدســمة وغالبــاً مــا يفطــرون عــى والئــم. فاإلفطــار لــن يكــون إفطــاراً مــن دون اللقيــامت والسمبوســة الدســمة! 

أصبــح رشاب الفيمتــو رشابــاً شــعبياً وحــارضاً عــى معظــم املوائــد الرمضانيــة، ولكــن الــذي ال يعرفــه الكثــريون بــأن هــذا الــرشاب يحتــوي عــى الكثــري مــن 	 
الســعرات الحراريــة.

ولذلــك، لتجنــب الزيــادة بالــوزن، ال بــد مــن تنــاول الطعــام، مشــوياً وليــس مقليــاً، باعتــدال، وتجنــب املرشوبــات ذات املُّحليــات الصناعيــة، وعــدم تــرك 	 
وجبــة الســحور عــى اإلطــالق.

يعــاين الكثــري مــن النــاس مــن حالــة اإلمســاك، وهــي مــن أكــرث املشــكالت الهضميــة شــيوعاً خــالل شــهر رمضــان. وتتلخــص هــذه املشــكلة يف أن حركــة الطعــام يف الجهــاز 

الهضمــي تســتغرق وقتــاً أطــول مــن الطبيعــي، مــام يــؤدي إىل زيــادة صالبــة الفضــالت، ويجعــل عمليــة التخلــص منهــا مؤملــة وغــري مريحــة عــى اإلطــالق. 

ومن أجل تاليف اإلصابة باإلمساك، إليك بعض النصائح:

تناول ما ال يقل عن خمس وجبات من الفواكه والخرضوات يومياً، فهذه الكمية ستمنح جسمك كمية كافية من األلياف التي يحتاجها. 	 

تناول الخبز الكامل القمح بدل األبيض والحبوب املحتوية عى األلياف بدالً من النقية. 	 

أضف الخرضوات والبقوليات أو الذرة إىل أطباق الرز واملعكرونة والحساء، كاملجدرة )الرز بالعدس(. 	 

أجعل السلطات، كالتبولة والفتوش والحمص بالطحينة واملتبّل والبابا غنوج والفول وغريها، جزءاً من إفطارك وسحورك، وتناولها كوجبات خفيفة كذلك. 	 

أدخــل الحســاء الغنــي باألليــاف إىل إفطــارك وســحورك، وأضــف إليــه البقــول والخــرضوات أو العــدس، وتناولــه كذلــك كوجبــة خفيفــة، لتمنــح جســمك مــا يحتاجــه 	 
مــن الســوائل واألليــاف. 

تنــاول كميــات كافيــة مــن الســوائل كاملــاء وعصــري الخــرضوات وعصائــر الفواكــه غــري املحــالة والحليــب الخــايل أو القليــل الدســم والحســاء الخــايل مــن الدهــن مــع 	 
وجباتــك الرئيســية والثانويــة.

هل من املمكن أن يرضين الصيام؟
املضاعفات الصحية الناجمة عن الصيام



رقم الصفحة 5

الصيام وحرقة املعدة:  

الصيام والصداع:  

ــاء الصيــام أحــامض املعــدة املســؤولة عــن هضــم الطعــام. كــام أن  تقــل عــادًة أثن

ــراز  ــدة بإف ــارة إىل املع ــال إش ــى إرس ــربه ع ــاغ وتج ــري الدم ــد تث ــام ق ــة الطع رائح

ــة  ــج حرق ــف تعال ــدة. كي ــة املع ــؤدي إىل حرق ــد ي ــام ق ــامض، م ــن األح ــد م املزي

ــان؟  ــهر رمض ــالل ش ــدة خ املع

ــاول أدويــة مضــادة للحموضــة، فاســتمر يف تناولهــا خــالل هــذا 	  إن كنــت تتن
الشــهر، ويفضــل تناولهــا مــع وجبــة الســحور. 

تناول الطعام باعتدال بعد الصيام. 	 

تجنب املأكوالت الدسمة واملقلية والغنية بالتوابل الحارة. 	 

قلّل من استهالك الكافيني.	 

إن اإلصابــة بالصــداع خــالل فــرتة الصيــام قــد تحّفــز جــوع املعــدة والجفــاف وقلــة النــوم أو ظهــور أعــراض االنســحاب بســبب عــدم التدخــني أو غيــاب الكافيــني عــن الجســم. 
ال تــرتك أبــداً وجبــة الســحور، واحــرص عــى تنــاول كميــات كافيــة مــن املــاء، بشــكل تدريجــي ومنتظــم. وعليــك نيــل قســط جيــد مــن الراحــة خــالل اليــوم، وانتهــز فرصــة 

قــدوم شــهر رمضــان لإلقــالع نهائيــاً عــن التدخــني.

بقلم: ليىل القفشات



رقم الصفحة ٦

صيام رمضان: املفيد والضار والصحي
كيف تقلل من وزنك يف شهر رمضان املبارك؟

يقــدم شــهر رمضــان الكريــم فرصــة رائعــة لفقــدان الــوزن الزائــد، إن مارســت انضباطــاً ذاتيــاً جديــاً وتجنبــت اإلفــراط يف األكل وقــت اإلفطــار. ولكــن مثــل كل 
يشء يف الحيــاة، فــإن اإلكثــار مــن يشء مــا قــد ينقلــب ضــده. وإليــك مــا نقصــده:

فوائد الصيام
عى الرغم من أن فرتة الصيام تبدأ من الفجر، إال أن الجسم يدخل يف حالة الصيام مرة 
أخرى بعد مثاين ساعات من الوجبة األخرية. ويف ذلك الحني، يكون الجسم قد أنتهى 
فعلياً من امتصاص املواد املغذية من الطعام املتناول يف وقت سابق. ومن بعد ذلك، 
يبدأ الجسم بحرق الجلوكوز إلنتاج الطاقة التي يحتاجها، وعندما تنضب تلك الطاقة، 

يبدأ بحرق الدهون. وهنا تبدأ عملية فقدان الوزن.

مضار الصيام
يجب عدم إطالة فرتة الصيام عن املدة املطلوبة من أجل حرق املزيد من الدهون، 
ألنك إن أطلت مدة الصيام  سيبدأ جسمك بتكسري الربوتني املخزون يف العضالت لينتج 
الطاقة التي يحتاجها. وكلام أطلَت فرتات الصيام غري الالزمة، كلام ساهمت يف حرق 
املزيد من بروتني العضالت لتوفر الوقود الذي يحتاجه جسمك. ويف الحقيقة، فإنك 
تدفع جسمك إىل “التضور جوعاً”. من الناحية العملية، ال يصل أي شخص إىل مرحلة 
“املجاعة” خالل شهر رمضان، ألن اإلفطار يبدأ عند مغيب الشمس يومياً، ولكنك قد 
ترض جسمك أكرث مام تظن إن أفرطت يف إطالة فرتة الصيام عن املوعد املقرر إلنهائها، 

أو بعدم تناول ما يكفي الجسم بعد موعد اإلفطار.

لصيام صحي ومفيد
الزائد واملحافظة عى وزن  الوزن  الصيام ال يساعد لوحده يف فقدان  تذكر دامئاً، أن 
مثايل، إذ عليك أن تربط الصيام باتباع عادات صحية جيدة وبشكل دائم، مع مراعاة 

ما ييل:

الكرمية 	  الحاوي عى  الحساء  من  أكرث  والحبوب  الخرضوات  تناول حساء 
الحرارية.  والسعرات  والكولسرتول  الدهون  استهالك  تقليل  أجل  من 
فحساء الخرضوات والبقول يكون غنياً باأللياف ومضادات األكسدة وقليل 

السعرات الحرارية والدهون. 

منزوعة 	  الدجاج  وقطع  الدهن،  منزوعة  الحمراء  اللحوم  تكون  أن  يجب 
الجلد. 

تناول التمر باعتدال. فثالث مترات تعادل حبة فاكهة واحدة أو نصف كوب 	 
من عصري الفاكهة غري املُحّى. 

أجل 	  من  منه  الخالية  أو  الدسم  القليلة  الحليب  منتوجات  بتناول  نويص 
تقليل استهالك الدهون والكولسرتول والسعرات الحرارية.

غنية 	  ألنها  املطبوخة،  أو  النيئة  والخرضوات  الفواكه  تناول  من  أكرث 
باأللياف واملعادن والفيتامينات ومضادات األكسدة وقليلة الدهن وامللح 

والكولسرتول. 

قلّل من تناول الحلوى ذات القوام الكرميي أو املُحّى واملرشوبات الحاوية 	 
عى السكر، واالستعاضة عنها بالفواكه الطازجة.  

الكربوهيدرات. 	  باستهالك  يتعلق  فيام  الغذائية  الحمية  بخطة  التزم 
قليل عى مستوى  وتأثريها  باأللياف  غنية  ألنها  معقدة،  فالكربوهيدرات 
السكر يف الدم. فكوب واحد من الهريس مثالً )الحنطة املطحونة( قد يحل 
محل كوب من الرز املطبوخ. وميكن طبخ الكمية اليومية املُوىص بها من 

اللحم املنزوع الدهن أو الدجاج املنزوع الجلد مع الهريس.  

السمبوسة من األطباق املشهورة يف شهر رمضان، لذلك ننصح بخبزها يف 	 
الفرن بدالً من قليها يف الزيت. فثالث قطع من السمبوسة ميكنها أن تحل 

محل كميتني مجموعتني من اللحم املنزوع الدهن والخبز. 

يف 	  تركه  وعدم  الطعام،  تناول  عند  واألمان  السالمة  مراعاة رشوط  يجب 
درجة حرارة الغرفة ألكرث من ساعتني. 

املناسبة خالل 	  الغذائية  الخطط  ملناقشة  التغذية  أخصايئ  استشارة  يجب 
شهر رمضان.

بقلم: ليىل القفشات



رقم الصفحة 7

شهر رمضان املبارك 
األسئلة الشائعة لغري املسلمني

 ما هو شهر رمضان؟

القمري اإلسالمي. واملعنى األصيل  التقويم  التاسع من  الشهر  اسم  رمضان هو 
لهذه الكلمة هو “الحرارة الحارقة”. ويف هذا الشهر، ميتنع فيه املسلمون عن 
الطعام والرشاب خالل ساعات النهار. ويتم تأكيد اليوم الدقيق لبدء صيام هذا 
الشهر يف كل عام يف اململكة العربية السعودية من خالل مراقبة طلوع القمر 
الجديد. ويتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام يف يوم اإلثنني، املوافق السادس 

من شهر يونيو من عام ٢٠١٦م

ما طول الفرتة التي ميتنع فيها املسلمون عن الطعام والرشاب؟ 

إىل وقت غروب  الفجر  من مطلع  بدءاً  والرشاب  الطعام  املسلمون عن  ميتنع 
الشمس طوال شهر رمضان. ويستطيعون األكل والرشب من املغرب إىل بزوغ 

شمس اليوم التايل.

ملاذا يعيش املسلمون عناء صيام هذا الشهر؟

عالقتهم  ليجددوا  فرصة  هو  بل  مشقة،  أي  هذا  صوم  يف  املسلمون  يرى  ال 
معاناة  ليعيشوا  والعطش  بالجوع  وليشعروا  وتعاىل،  سبحانه  بالله  وصلتهم 
الفقراء واملساكني الذين ال يجدون ما يأكلونه دامئاً، ولريتبوا أولوياتهم، وليامرسوا 
من  التخلص  عى  يساعدهم  وهذا  برغباتهم  التحكم  من  نوع  الشهر  هذا  يف 

الشوائب والرغبات الدنيوية، وليتقربوا أكرث من أرسهم ومجتمعهم.

هل يتوجب عىل األطفال واملرىض وكبار السن صيام شهر رمضان؟

يستطيع كل من وصل إىل سن البلوغ ويتمتع بالصحة العقلية والجسدية صوم 
رمضان. ولكن يُعفى من صومه األطفال تحت سن البلوغ واملرىض وكبار السن 
الذين ال يستطيعون تحّمل مشقة الصيام. ولكن يستطيع املريض الذي ال يتّمكن 
صوم رمضان بشكل مؤقت من تعويض صيامه يف أيام أخرى بعد انتهاء الشهر.

ومن هم املعفيون اآلخرون من صيام شهر رمضان؟

يُعفى من صيام شهر رمضان النساء يف فرتيت الحيض والنفاس، ألن الصيام قد 
يرض بصحتهن. كام يُعفى من الصيام املسافرون، إن شعروا بأن الصيام قد يرض 
بهم. وإن شعرت املرأة الحامل أو املرضعة بأن الصيام قد يرض بها أو بطفلها، 
فيمكنها قطع صيامها. ولكن يف جميع الحاالت التي ذكرناها سابقاً، يجب عى 
املرأة أن تصوم األيام التي أفطرتها بعد انقضاء شهر رمضان وقبل حلول شهر 

رمضان التايل.

كيف ميكن لزمالء العمل غري املسلمني مساعدة زمالئهم يف صيامهم؟

ميكن لغري املسلمني اإلمتناع عن األكل والرشب والتدخني يف األماكن العامة خالل 
ساعات الصيام، كام ميكنهم اإللتزام باللبس املحتشم والتكلم بصوت خافت. وإن 
كانوا يف قاعة األلعاب الرياضية، فيمكنهم رشب املاء بعيداً عن أعني املوجودين. 

وميكنهم أيضاً إخفاء أكواب القهوة وزجاجات املياه وغريها، وأي يشء ميكن أن 
يّذكر املسلم الصائم باألكل أو الرشب.

هل توجد تحية معينة تُقال خالل شهر رمضان؟

هي:  رمضان  شهر  خالل  الناس  يرددها  التي  التقليدية  الرتحيب  عبارات  من 
“رمضان مبارك” أو “رمضان كريم”، وتعني أمتنى لك رمضاناً مباركاً أو كرمياً. 

ماذا يجب علينا معرفته أيضاً عن شهر رمضان؟

ليس  واحد،  لشهر  الحياة  وروتني  يتغري مجرى  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
بالنسبة للمسلمني فقط ولكن لغري املسلمني كذلك. وتتغري كذلك أوقات العمل، 
ويتم الرتكيز عى أشياء محددة، وتبدأ مستويات الطاقة لدى الزمالء املسلمني 

بالتغري مع تقدم األيام يف هذا الشهر.

ما هو عيد الفطر؟

من  األول  اليوم  يبدأ يف  الصيام، وهو  فرتة  بانتهاء  االحتفال  الفطر  عيد  يعني 
الشهر الذي ييل شهر رمضان. ومن العبارات الرتحيبية التقليدية التي يرددها 
الناس يف هذه املناسبة هي: “عيدكم مبارك”، وتعني “نتمنى لكم عيداً سعيداً”.

بقلم: ليىل القفشات



رقم الصفحة 8

مامرسة التامرين الرياضية
خالل شهر رمضان

الصيام خالل شهر رمضان املبارك ليس عذراً لإلمتناع عن مامرسة التامرين 

الرياضية بانتظام، فمن املهم مواصلة مامرسة التامرين الرياضية خالل 

الشهر الكريم من أجل الحفاظ عى مستوى مناسب للمحافظة 

عى معدل األيض واللياقة وعمل أجهزة الجسم.

األنشطة بعد اإلفطار

األنشطة

 قبل اإلفطار

مارس امليش الرسيع أو الهرولة أو 

السباحة مدة 3٠-45 دقيقة يف اليوم.

مدد ذراعيك وساقيك قبل صالة 

الرتاويح وبعدها ألن فيها فرتات وقوف 

طويلة.

تجنب إصابة جسمك بالجفاف بتناول 

كميات كافية من املاء. وقلل من تناول 

املرشوبات التي تحتوي عى الكافيني 

مثل القهوة والشاي والكوال ألنها 

تستنزف املاء من جسمك.

قلل من األطعمة املقلية وتجنب تناول 
وجبة إفطار كبرية، ألنها ستشعرك بالنعاس 

واإلرهاق وعدم القدرة عى مامرسة 
التامرين.

قسم وجباتك إىل وجبات صغرية متعددة. 

تناول الوجبات الخفيفة وقليلة الدهون 

وأكرث من تناول الفواكه والخرضوات.

تصميم: داليا برصاوي



رقم الصفحة ٩

انتظر ساعتني بعد وجبة اإلفطار أو 

قبل وجبة السحور قبل بدء أي نشاط 

ريايض لتعطي جسمك فرصة هضم 

الطعام.

مدد عضالتك مرات عديدة خالل اليوم.

ضع أهداف متارين بسيطة مثل امليش 

إىل املسجد بدالً من استخدام السيارة 

وقم بإيقاف سيارتك عى بعد مسافة 

كافية من املكتب أو البقالة لتميش 

هذه املسافة.

تجنب التامرين الشاقة خالل ساعات 

الصيام مثل الجري أو حمل األوزان 

ألنها ستسبب الجفاف واإلرهاق 

وانخفاض نسبة السكر يف الدم 

وستسبب رضراً للعضالت.



رقم الصفحة ١٠

يتمنى قسم الخدمات الصيدلية لكم وملحبيكم أجمل وأطيب األمنيات مبناسبة شهر 
رمضان املبارك 

يلعــب الصيــديل دوراً مهــامً يف تقديــم اإلستشــارات الشــخصية واملهمــة للمريــض للتأكــد مــن أنــه عــى إطــالع كامــل بكافــة املعلومــات التــي تتعلــق بخيــارات عالجاتــه 
الطبيــة وجرعاتهــا والتغيــريات الحاصلــة يف مواعيــد أخذهــا. يف حــال لديــك أي ســؤال يتعلــق بأدويتــك العالجيــة ومواعيــد تناولهــا خــالل شــهر رمضــان، الرجــاء االتصــال 

مبقــدم الخدمــة الطبيــة الخــاص بــك.

نصائح وإرشادات حول تناول األدوية خالل شهر رمضان املبارك

ال متتنع أو تغرّي أي جرعة من دوائك بنفسك. ناقش األمر مع طبيبك للحصول عى النصائح والتوصيات الالزمة. 	 

ميكنك تناول األدوية ذات الجرعات اليومية املفردة التي اعتدت أخذها مساءاً، يف وقت السحور. 	 

أما األدوية ذات الجرعات املفردة التي اعتدت تناولها صباحاً، فيمكنك تناولها يف وقت املغرب )أو عند اإلفطار(. 	 

واألدوية التي اعتدت اخذ جرعتني منها يومياً، فيمكنك تناول الجرعة الصباحية يف املغرب )اإلفطار(، والجرعة الثانية قبل الفجر )أي السحور(. 	 

واألدوية التي اعتدت تناول 3 جرعات منها أو أكرث يومياً، فيجب مناقشة مواعيد تناولها مع طبيبك الخاص للحصول عى النصائح والتوصيات الالزمة. 	 

إن اإلمتنـاع عـن تنـاول الطعـام لفـرتات زمنيـة طويلـة وتعاطـي أدوية معينـة لعالج مرض السـكري )كاإلنسـولني أو أدوية السـكري الفمويـة( هي عوامل خطـر معروفة 	 
قـد تـؤدي باملريـض لإلصابـة بالهيبوجاليسـيميا )أي انخفـاض مسـتوى السـكر يف الـدم(. لذا، قد يتّوجب عـى بعض مرىض السـكري إدخال بعض التعديـالت عى جرعات 
اإلنسـولني أو األدويـة الفمويـة الخاصـة بالسـكري التـي يتناولونهـا. يجب مناقشـة هذا األمر مع اخصـايئ العنايـة اإلكلينيكية للحصول عـى النصائح والتوصيـات الالزمة.  

من املهم جداً مراقبة وضعك الصحي عن كثب خالل شهر رمضان واستشارة أخصايئ الرعاية الصحية عى الفور يف حال تعرضك ملتاعب صحية. 	 

كام ميكنك جدولة مواعيد اإلستشارة الصحية بعد شهر رمضان ملناقشة كافة التعديالت الرضورية الخاصة بأدويتك.	 

ما هي عوامل الخطر املتعلقة بالصوم استناداً إىل تاريخي الطبي؟ 	 

مـا التغيـريات التي عـيّل إدخالها إىل حميتـي الغذائية خالل شـهر رمضان للتأكد 	 
مـن أن مرض السـكري تحت السـيطرة عـى نحو جيد؟ 

هل أستطيع االستمرار مبزاولة نشاطي الريايض املعتاد خالل شهر رمضان؟  	 

ما الحاالت الطارئة التي تجربين عى وقف االستمرار يف الصوم؟	 

يف حالة حصول عارض صحي طارئ، َمن يجب أن استشري؟	 

إليــك بعــض األســئلة املفيــدة التــي ميكنــك طرحهــا عــىل 

مقــدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك:

بقلم: هشام املمنت



رقم الصفحة ١١

كيف تنظم أدويتك املتعددة؟

 من املؤكد أن التعامل اليومي، سواء لك أو لألشخاص املقربني لك، مع أدوية كثرية ومتعددة هو أمر صعب وال يخلو من التوتر، ولكنه يظل أمراً شائعاً جداً. لذا، كيف نجعل 
هذا األمر سهالً ومنظامً وآمناً بالدرجة األوىل؟ 

يشاركنا أحد الخرباء يف مركز جونز هوبكنز الطبي ببعض النصائح واإلرشادات التي ستساعدك يف تنظيم هذه العملية. 

أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع، حسب قول جيسيكا مريي، األخصائية يف الصيدلة الرسيرية يف مستشفى جونز هوبكنز واملجازة رسمياً كصيدالنية لكبار السن، هو اتباع 
ما ييل: “عندما يكون أمامك أدوية متعددة، يجب أن تكون متيقظاً، وأن تراعي أخذ أو إعطاء األدوية وفقاً إلرشادات الطبيب، وتجديد الوصفات الطبية يف مواعيدها املقررة 

واالنتباه كثرياً للتأثريات الجانبية والتفاعالت العكسية التي قد تنتجها بعض األدوية، لتظل أنت أو قريبك يف مأمن من أي خطر

احصل عىل وصفاتك الطبية من صيدلية واحدة

إن استالم الدواء من الصيدلية ذاتها يف كل مرة، يجعل عملية إعادة رصف الدواء أكرث 
يرساً، وستحصل عى وصفاتك الطبية وفقاً إلرشادات الطبيب. كام أن هذه الطريقة 
ستساعد الصيديل يف حاميتك من التأثريات العكسية والسلبية لألدوية. وتقول جيسيكا 
مريي يف هذا األمر: “يزداد خطر التعرض للتأثريات السلبية الجانبية لألدوية مع كل 
الطبي  يحفظ سجلك  واحدة  الدواء من صيدلية  استالم  “إن  إضايف”، وتضيف:  دواء 
الخاص باألدوية يف صيدلية واحدة، وبالتايل، سيكون من السهل عى الصيديل تقييم 
درجة خطورة تعرضك للتأثريات الجانبية وسيسهل عى طبيبك تجنيبك التعرض إىل 

أية مشكالت محتملة”.

استخدم حافظة األدوية املقّسمة أو أي نظام آخر للتذكري بأخذ األدوية

 تقول جيسيكا مريي: “إن استعامل حافظة األدوية املقّسمة لكل يوم من أيام األسبوع  
أدوية  تعاطى  ومساءاً، يف حال  وظهراً  األدوية صباحاً  ملواعيد أخذ  املقسمة وفقاً  أو 
متعددة يف مواعيد مختلفة يف اليوم الواحد، ستساعدك كثرياً يف تّذكر ما إذا تناولت 
دوائك أم ال”، وتضيف: “قد يتّمكن الصيديل الخاص بك من مساعدتك يف ملئ صندوق 

األدوية الخاص بك”.  

وميكنك أيضاً االحتفاظ بجدول خاص باألدوية التي تتناولها ليّذكرك مبا أخذته ومبوعد 
أخذه. )ميكنك لصق هذا الجدول عى الثالجة أو عى أحد خزائن مطبخك(. وتقول 
جيسيكا مريي يف هذا األمر: “أجعل تناول الدواء جزءاً مهامً من روتينك اليومي. وميكنك 
استخدام تطبيق لضبط مواعيد تناول األدوية عى هاتفك املحمول أو استخدام املنبّه”، 

“وميكنك أيضاً تناول أدويتك بعد غسل أسنانك صباحاً، عى سبيل املثال”.

نرُشت هذه املادة ألول مرة يف مطبوعة “مكتب التسويق واالتصاالت يف مركز جونز 
 Marketing and Communications office of Johns Hopkins( ”هوبكنز الطبي
أو  استخدام  إعادة  يجوز  ال  املكتب.  ذلك  مبوافقة  هنا  طباعتها  وأعيد   ،)Medicine
إعادة طبع هذه املادة، واملعلومات الواردة فيها مّوجهة باألساس لتثقيف القراء وال 

تعترب بأي حال من األحوال بديالً عن استشارة الطبيب املختص.

حاول إعادة رصف أدويتك يف وقت مبكر

تقول جيسيكا مريي: “إن نفاذ الدواء قد يعرضك لألذى. تأكد دامئاً من مواعيد انتهاء 
يساعدك  وقد  الفور.  عى  صالحيته  املنتهية  الدواء  من  وتخلّص  األدوية،  صالحية 
األدوية يف  إعادة رصف  نفس جدول  متعددة عى  أدوية  الحصول عى  يف  الصيديل 

نفس الوقت وهذا سيوفر عليك عناء املجيء عدة مرات إىل الصيدلية”.

ضع قامئة باألدوية – وحّدثها بشكل منتظم

حتفظ دامئاً بقامئة لجميع األدوية التي تستلمها من الصيدلية – وسّجل اسم الدواء 
والجرعة وعدد مرات أخذه يف اليوم الواحد وسبب أخذه، واحتفظ بنسخة من هذه 
القامئة يف ملفاتك الطبية يف املنزل، وأخرى يف محفظة نقودك لتقدمها إىل الطبيب، 
طارئ  أو صديق يف حال حصول  منك  قريب  إىل شخص  منها  أخرى  نسخة  ولتقدم 
صحي لك. وتؤكد جيسيكا مريي: »ال تفرتض أبداً أن مقّدم الرعاية الصحية يعرف كل 
ألنه سيساعد  أمر رضوري جداً  القامئة  فإن وجود مثل هذه  لذا،  أدويتك.  يشء عن 
التي قد  العكسية  التفاعالت  أو  الجانبية  التأثريات  بالتّعرف عى كل مصادر  طبيبك 

تتعرض لها«.

مراجعة سنوية لكيس أدويتك

األخرى  الصيدليات  من  تشرتيها  التي  والعالجات  الطبية  وصفاتك  بكل  احتفظ 
واملكّمالت األخرى التي تتناولها يف كيس ورقي، وقم بإجراء فحص شامل سنوي لكل ما 
تتعاطاه من أدوية. وتقول جيسيكا مريي يف هذا األمر: “مع تقدم السن، يقوم الجسم 
بامتصاص وهضم األدوية بشكل مختلف. لذا، قد يعمد طبيبك من الحني لآلخر إىل 

تغيري جرعات أدوية معينة اعتدت عى تناولها منذ زمن طويل”.

 إن إتباع االسرتاتيجيات التالية، تجعل إدارة األدوية املتعددة أكرث سهولة وأماناً



رقم الصفحة ١٢

الطعام يف رمضان
ما املفيد وما املرّض؟

إن اتباع حمية غذائية متوازنة واإلرادة الذاتية وضبط النفس، هي السبل الوحيدة ألن تحافظ عى صحتك ليس فقط خالل شهر رمضان، بل طوال حياتك. فلذة الطعام والتفنن 
بطرق عرضه وتقدميه، من األمور التي تغري باإلستمرار يف تناوله. وهنا، قد تتحول األطباق اللذيذة إىل مصدر رضر وتعاسة، إن مل تلتزم بحمية متوازنة يصاحبها ضبط للنفس.

أول األمور التي عليك مراعاتها هي أن تحتوي وجباتك الرمضانية عى كميات متوازنة 
من مجموعات الطعام األساسية التالية: 

الخرضوات 	 

الفواكه 	 

والحبوب )cereals(، والحبوب الكاملة و/أو منتجات الحبوب ذات األلياف 	 
العالية.   

واملكرسات 	  والتوفو  والبيض  والسمك  والدجاج  الدسم  املنزوعة  واللحوم 
والبذور. 

ومنتجات األلبان كالحليب والزبادي و/أو البدائل األخرى )ويفضل القليلة 	 
الدسم منها(. 

املفيد من الطعام 
توجد الكربوهيدرات املركبة يف الشعري والحنطة والشوفان وحبات الدخن والسميد 
الصيام  ساعات  خالل  ببطء  الطاقة  ينتج  الطعام  من  النوع  وهذا  وغريها.  والفول 
املصادر  ومن  األلياف.  من  كبري  قدر  عى  الحتوائه  ببطء  املعدة  وتهضمه  الطويلة، 
والدقيق  والحبوب  الطعام )سرييل(  الطحني وحبوب  نخالة  باأللياف:  الغنية  األخرى 

الكامل )األسمر( والبذور والبطاطا )بقرشها( والخرضوات وجميع الفواكه تقريباً. 

الضار من الطعام 
كل ما يتم قليّه بزيت غزير أو يحتوي عى كميات كبرية من الزيت والسكر هو ضار، 
وهو املسبب الرئيس ملعظم املشكالت الصحية التي يتعرض لها الجسم، لذا تجنب كل 

ما يحتاج طبخه إىل زيت غزير.

أما السحور، فيجب مراعاة أن يكون خفيفاً وصحياً وغنياً باملواد الغذائية التي تهضمها 
املعدة ببطء.

عند طبخ الطعام، يجب مراعاة ما ييل:
تجنب قيل الطعام والزيت الغزير 	 

بني 	  الطعم  يف  )والفرق  الزيت  من  قليلة جداً  بكمية  الطعام  قيل  ميكنك 
اإلثنني طفيف جداً(. 

قم بشوي طعامك أو خبزه بدالً من قليه. 	 

أفكار أخرية 
وقد  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  متعة  أكرث  يصبح  ولكنه  وأخرياً،  أوالً  متعة  الطعام 
)عى املدى  تناوله. فحافظ عى وزنك صحياً  يتحول إىل قاتل صامت إن أفرطت يف 
القصري( وعى صحة رشايينك )عى املدى البعيد( كلام ذهبت لرشاء الطعام أو طبخته 

أو تناولته.  

بقلم: ليىل القفشات
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لحياٍة أطول، وأكرث صحة
كيف تقلع عن التدخني خالل شهر رمضان؟

شهر رمضان ليس شهراً للعبادة أو الصيام فقط، بل هو أيضاً فرصة ملامرسة عادات روحية وأخالقية وبدنية جديدة، وميكن أن يكون أيضاً فرصة لرتك بعض العادات املرضة ومن 
بينها التدخني، خاصة وأن التدخني يعترب من مفطرات الصيام.

إن أمكنك اإلقالع عن التدخني نهاراً كامالً، فلم ال تطيل الفرتة لتشمل الليل أيضاً؟ ونحن هنا ندعوك إىل وقف التدخني طوال شهر رمضان املبارك! 

كن عى قدر كبري من اإلرادة ملواجهة تحدي اإلقالع عن التدخني ليك تعيش لفرتة أطول وأكرث صحة ليس فقط ألجلك بل ألجل أرستك ومحبيك أيضاً. نحن نتمنى لك قوة اإلرادة 
والعزمية ملواجهة هذا التحدي ونقدم لك بعض النصائح التي قد تساعدك يف تحقيق هذا الهدف:

عّدد األسباب التي تراها مهمة لرتك التدخني.

 أي، أريد ترك التدخني من أجل: 

صحتي، 	 

حتى ال أعرّض َمن أحب لدخان سجائري، 	 

ألكون قدوة حسنة ألطفايل.	 

ال تبدأ اإلقالع عن التدخني بشكل تدريجي، فقد تفقد اإلرادة يف تركه.

يدخنونها،  التي  السجائر  عدد  بتقليل  التدخني  عن  اإلقالع  يقررون  املدخنني  بعض 
فينتهي بهم األمر بتدخني نفس عدد السجائر بعد ذلك. 

إن توقفت متاماً عن التدخني، سيكون أمامك فرصة أفضل لإلقالع عنه متاماً.

حاول االبتعاد عن أصحابك أو أقاربك املدخنني.

ابق يف املنزل إن اضطررت لذلك، واقيض الوقت مع أرستك.

تجنب األطعمة أو املرشوبات التي ترتبط عادة بعادة التدخني. 

ِجد بدائل أخرى لتلك األطعمة واملرشوبات خالل شهر رمضان.

عندما تشعر برغبة شديدة يف التدخني، حاول إلهاء نفسك بنشاطات 

مفيدة وممتعة

اذهب يف نزهة عى األقدام يف منطقتك. 	 

اذهب إىل صالة األلعاب الرياضية. 	 

عندما تصيبك أعراض انسحاب النيكوتني سيكون وضعك صعباً

ولكن تذكر، أن هذه األعراض ستختفي بعد أسابيع قليلة. 

بقلم: ليىل القفشات
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وصفات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحية

الدجاج بالشوفان  
يعترب طبق الحساء بالدجاج والشوفان من أكرث األطباق لذة وإشباعاً ألنه غني باأللياف 

إضافة إىل أنه صحي للقلب.

 املقادير )٦حصص(:
دجاجة كاملة خالية أو قطع من الدجاج الخالية من العظم 	 

نصف كوب من الشوفان الجاف 	 

٢ ملعقة طعام من عصري الليمون 	 

فلفل أسود للتتبيل  	 

7 أكواب من املاء 	 

طريقة التحضري:
اسلق الدجاج عى نار هادئة لساعة واحدة، إىل أن تنضج ومن ثم صفها من املاء. 	 

قطّع لحم الدجاج املسلوق إىل قطع صغرية. 	 

أن 	  إىل  دقيقة  لـ١5  نار متوسطة  الدجاج وضعه عى  إىل مرقة  الشوفان  أضف 
ينضج الشوفان جيداً. 

أضف قطع الدجاج، ثم الفلفل األسود وعصري الليمون إىل الحساء. أطبخ الحساء 	 
لخمسة دقائق إضافية عى نار متوسطة.  

والسلطة 	  والليمون  الطازجة  والكزبرة  األسمر  الخبز  مع  الطبق  تقديم  ميكن 
والزبادي )أو اللبنة( الخايل أو القليل الدسم لجعل الطبق مغذياً وأكرث توازناً.

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة
55 سعرة حرارية	 

١.5 غرام من الدهون	 

الرسالة الصحية: هذا الطبق غني باأللياف الذائبة، وهو مناسب لألشخاص الذين 
يعانون من أمراض القلب واألطفال والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن. يستطيع 
املصابون مبرض السكري تناول هذا الطبق عى اعتبار أن كوب واحد من حساء الدجاج 
بالشوفان = يحتوي عى كمية واحدة من الكربوهيدرات. ال نوىص بإعطاء هذا الطبق 

لألشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتني. 

سلطة الفتوش
واملنعش  الرائع  بالطعم  متتاز  وهي  األصل  وسورية  لبنانية  الفتوش  سلطة 
وغنية باأللياف ومضادات األكسدة والفيتامينات. ميكن تحضريها عدة مرات 

خالل شهر رمضان.

 املقادير )٦ حصص، كوب لكل حصة(:
3 كوب من الخبز الكامل القمح مقطع إىل مكعبات 	 

١ كوب من الطامطم املقطعة  	 

١ كوب من الخيار املقطع  	 

ربع كوب من البقدونس 	 

ربع كوب من البصل األخرض املفروم 	 

ربع كوب من الفلفل األخرض املقطع 	 

٢ كوب من الخس املفروم 	 

3 فصوص من الثوم املسحوق واملقطع ناعامً 	 

نصف كوب من عصري الليمون 	 

٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون 	 

ربع كوب من النعناع الطازج املفروم 	 

١ ملعقة صغرية من السامق 	 

فلفل أسود للتتبيل 	 
 

طريقة التحضري:
سّخن الفرن لدرجة حرارة 3٠٠ درجة فهرنهايت.	 

ضع مكعبات الخبز األسمر يف صينية شواء كبرية واخبزها إىل أن يتحول 	 
لونها إىل الذهبي وتصبح مقرمشة.

والخيار 	  والخبز  الخس  امزج  كبري،  سلطة  إناء  يف  السلطة:  لتحضري 
والطامطم والفلفل األخرض والبصل والبقدونس بشكل جيد.

الزيتون 	  املسحوق وزيت  الثوم  أمزج  آنية صغرية،  التتبيلة: يف  لتحضري 
السلطة  فوق  انرثه  ثم  جيد،  بشكا  والسامق  والنعناع  الليمون  وعصري 

وقلّبها جيداً قبل التقديم.

ميكن تقديم الطبق مع الخبز األسمر والفاكهة الطازجة، والزبادي )أو 	 
اللبنة( الخايل أو القليل الدسم لجعل الطبق مغذياً وأكرث توازناً.
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املنسف
ــوخ  ــن لحــم الخــروف املطب ــّون م ــذي تك ــق الشــعبي، ال ــذا الطب يشــتهر األردن به
بصلصــة مــن اللــن املجفــف واملخّمــر. يتــم تقديــم الطبــق مــع الــرز ويُزيـّـن باللــوز 
ــد  ــي بالكالســيوم والحدي ــق غن والبصــل املقرمــش والبقدونــس املفــروم. هــذا الطب

والربوتــني، مــام يجعلــه مغذيــاً جــداً ولذيــذاً ومفعــم بالنكهــة والرائحــة الطيبــة.

املقادير )٦ حصص، كوب لكل حصة(:
١ ونصف كوب من الرز 	 

75٠ غرام )ثالثة أرباع كيلوغرام( من قطع لحم الخروف الخايل من الدهن، 	 

١ ملعقة طعام كبرية من زيت الكانوال، 	 

الخـايل مـن الدسـم أو كـوب واحـد مـن الجميـد )اللـن 	  اللـن  3 كـوب مـن 
واملنقـوع(،  )املسـحوق  املجفـف( 

٢ ملعقة طعام كبرية من رشائح اللوز املحّمص،  	 

١8٠ غـرام مـن الخبـز الكامـل الحبـوب )٦ مـن الرشائـح الصغـرية الحجـم – كل 	 
منهـا 3٠ غم(، 

3 ملعقة طعام كبرية من البقدونس الطازج املفروم. 	 

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة
75 سعرة حرارية 	 

٢.5 غرام من الدهون  	 

ــة، وهــو مناســب  ــاف الذائب ــي باأللي ــق غن ــة: هــذا الطب ــالة الصحي الرس
ــون مــن أمــراض القلــب واألطفــال والنســاء الحوامــل  ــن يعان لألشــخاص الذي
ــاول هــذا  ــون مبــرض الســكري تن ــار الســن. يســتطيع املصاب واملرضعــات وكب
الطبــق عــى اعتبــار أن كــوب واحــد مــن حســاء الدجــاج بالشــوفان = يحتــوي 
ــق  ــذا الطب ــاء ه ــوىص بإعط ــدرات. ال ن ــن الكربوهي ــدة م ــة واح ــى كمي ع

ــني ــن لديهــم حساســية مــن الجلوت لألشــخاص الذي

طريقة التحضري: 
قم بطهي الرز ودعه جانباً، 	 

اسلق اللحم لساعة ونصف إىل أن ينضج متاماً، 	 

أضف الجميد )اللن املجفف(، وزيت الكانوال ودعه يُطبخ لنصف ساعة، 	 

ضـع رشيحـة خبـز صغـرية أو الخبز العريب يف صحـن، وضع فوقها الـرز، ثم رتّب 	 
قطع اللحـم الناضجة فوقها،

أضف الجميد املطبوخ فوق الرز وزيّنه بالبقدونس املجفف واللوز املحّمص. 	 

ميكـن تقديـم الطبق مع الخبز األسـمر والفاكهـة الطازجة، والزبـادي )أو اللبنة( 	 
الخـايل أو القليـل الدسـم لجعل الطبق مغذيـاً وأكرث توازنا.ً

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة
33٠ سعرة حرارية 	 

7.5 غرامات من الدهون   	 

ــح  ــن غــري اململ ــن الل ــوع م ــه مصن ــق صحــي ألن ــة: هــذا الطب الرســالة الصحي
ــو مناســب لألشــخاص  ــذا فه ــن الدهــن، ل ــايل م ــن الدســم واللحــم الخ ــايل م والخ
ــات  ــل واملرضع ــاء الحوام ــال والنس ــب واألطف ــراض يف القل ــن أم ــون م ــن يعان الذي
وكبــار الســن، ولألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري أيضــاً، خاصــة وأن ١/3  
مــن الــرز = وجبــة واحــدة مــن الكربوهيــدرات )مــن دون الخبــز(. ال نــوىص بهــذا 
الطبــق لألطفــال تحــت ســن الواحــدة ولألشــخاص الذيــن لديهــم مشــاكل يف املضــغ 

والبلــع، أو الذيــن لديهــم حساســية مــن الجلوتــني. 

وحدة التغذية الرسيرية وخدمات اإلطعام
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عصيدة الرز )البودينج(
ــه نكهــة ورائحــة  ــذ ألن ل ــرز أو البودينــج هــو طبــق حــى مغــذي ولذي ــدة ال عصي
مــاء الــورد. وهــو غنــي بالربوتــني والكالســيوم والفيتامينــات واملعــادن وميكــن تناولــه 

كوجبــة خفيفــة. 

 املقادير) 6 حصص، كوب واحد لكل حصة(:
١ كوب من الرز غري املطبوخ ذو الحبة القصرية، 	 

4 كوب من الحليب الخايل من الدسم )لرت واحد(، 	 

٦ مالعق طعام كبرية من السكر 	 

٢ ملعقة طعام كبرية من ماء الورد 	 

٢ ملعقة طعام كبرية من النشا، 	 

٢ ملعقة طعام كبرية من اللوز املقطع	 

٢ كوب من املاء.	 

 

طريقة التحضري:
ضع الرز يف قدر وأضف له املاء وأطبخه ملدة ٢٠ دقيقة إىل أن ينضج.	 

أضـف الحليـب وخفـف النـار، ودعـه يطهى عـى نار هادئـة وحرّكه بـني الحني 	 
واآلخـر يك ال يلتصـق بقعـر القدر.

قم بطهي الرز ملدة 45 دقيقة، ثم أضف النشا وحرّكه جيداً.	 

أضف ماء الورد إىل املزيج ودعه يغيل لدقيقة واحدة.	 

أبعـد القـدر عـن النـار ودعـه يرتاح لعـرش دقائق ليك يثخـن، ثم انقلـه إىل أواين 	 
التقديـم الصغرية.

والفيتامينـات 	  األليـاف  إلضافـة  الطازجـة  الفواكـه  مـع  الطبـق  تقديـم  ميكـن 
ومتوازنـاً مغذيـاً  ولجعلـه  لـه  األكسـدة  ومضـادات  واملعـادن 

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة
٢٠٠ سعرة حرارية 	 

٢.5 غراماً من الدهون 	 

مخفوق الحليب بالبطيخ
هذا الرشاب غني مبضادات األكسدة والكالسيوم والفيتامني دال واأللياف 

Rich in Antioxidants, Calcium, Vitamin D and Fiber

Ingredients (4 Servings - 1 Cup each):
• 2 cups of liquid low fat milk (chilled)

 املقادير ٤ أكواب
٢ كوب من الحليب السائل القليل الدسم )البارد( 	 

3 كوب من البطيخ 	 

١ ملعقة شاي صغرية من مسحوق الفانيال )5غم( 	 

4 مكعبات من الثلج 	 

طريقة التحضري:
قطّع البطيخ إىل مكعبات وأزل البذور عنه اتركه ليربد يف الثالجة. 	 

ضـع مكعبـات البطيـخ املربدة يف الخـالط الكهربايئ وأضـف عليها كوبني 	 
من الحليـب والفانيال. 

اخلط املكونات جيداً لثالثة دقائق إىل أن يصبح الخليط متجانساً. 	 

صـّب مخفـوق البطيـخ يف أكـواب التقديـم وضـع مكعـب مـن الثلج يف 	 
كوب.  كل 

قّدم الرشاب مبارشة أو احفظه يف الثالجة.	 

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة
١٠٠ سعرة حرارية 	 

4 غرامات من الربوتينات 	 

١5 غرام من الكربوهيدرات 	 

١ غرام من الدهون 	 

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــب لألش ــي ومناس ــق صح ــذا الطب ــة: ه ــالة الصحي الرس
أمــراض يف القلــب واألطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات وكبــار الســن، ولألشــخاص الذين 

ــه = حصــة واحــدة مــن  ــث كــوب من ــون مــن مــرض الســكري أيضــاً، خاصــة وأن ثل يعان

الكربوهيــدرات. ال نــوىص بإعطــاء هــذا الطبــق لألطفــال تحــت ســن الواحــدة ولألشــخاص 

الذيــن لديهــم حساســية مــن الحليــب. وميكــن اســتخدام املحليــات الخاليــة مــن الســعرات 

الحراريــة بــدالً مــن الســكر لتقليــل الســعرات الحراريــة والكربوهيــدرات.  

وحدة التغذية الرسيرية وخدمات اإلطعام
وصفات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحية
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مواعيد العمل خالل شهر رمضان املبارك

بقيق 
املخترب وتسليم العينات: 7 صباحاً – 4 مساًء	 

عيادة األسنان: 	 

7 صباحاً – 4 مساًء: خالل األيام ٦, 7, 8, ١3, ١5 يونيو. 	 

٩ صباحاً – 3 مساًء: خالل األيام ٩, ١٢, ١4 يونيو. 	 

٩ صباحاً – 3 مساًء: خالل األيام من ١٦ يونيو إىل ١4 يوليو.  	 

ميكنك طلب موعد يف عيادة األسنان أو إلغائه بواسطة اإلنرتنت أو اتصل بالرقم 	 
8٠٠3٠54444

عالقات املرىض: اتصل بنا يف حال لديك أية استفسارات صحية عرب موقعنا عى 	 
اإلنرتنت، أو الرقم 8٠٠3٠54444، أو تفضل إىل مكتبنا يف بقيق من يوم األحد إىل 

الخميس، من الساعة 7 صباحاً إىل 3 مساًء.   

الطوارئ 	  خدمات  وستكون  مساًء،   4 إىل  صباحاً   7 من  األولية:  الرعاية  عيادة 
جاهزة لتقديم املساعدة الطارئة يف غري ساعات الدوام الرسمية. 

األحساء 
املخترب وتسليم العينات: 7 صباحاً – 3:3٠ مساًء	 

عيادة األسنان: يجب أن يذهب املرىض إىل عيادات األسنان يف بقيق أو العضيلية. 	 
اإلتصال  أو  اإلنرتنت  بواسطة  إلغائه  أو  األسنان  عيادة  يف  موعد  طلب  ميكنك 

بالرقم: 8٠٠3٠54444

عالقات املرىض: اتصل بنا يف حال لديك أية استفسارات صحية عرب موقعنا عى 	 
اإلنرتنت، أو الرقم 8٠٠3٠54444، أو تفضل إىل مكتبنا يف األحساء من يوم األحد 

إىل الخميس، من الساعة ٩:3٠ صباحاً إىل 3 مساًء.   

عيادة الرعاية األولية: من يوم األحد إىل الخميس، من 7 صباحاً إىل 3:3٠ مساًء، 	 
ساعات  غري  يف  الطارئة  املساعدة  لتقديم  جاهزة  الطوارئ  خدمات  وستكون 

الدوام الرسمية. 

مركز الصحة العامة يف برج املدرا
التربع بالدم: )مغلق خالل شهر رمضان( 	 

الصيدلية: )من األحد إىل الخميس، من ١١ صباحاً – 3 مساًء( 	 

الحياة 	  أساليب  عى  والتدريب  الصحية  اإلستشارات  العامة:  الصحة  خدمات 
الصحية والفحوصات الصحية )مغلق خالل شهر رمضان(  

عيادة الراكة 
عيادة الرعاية األولية: كل أربعاء، من ١٠ صباحاً – 4 مساًء	 

ألخذ املواعيد: اتصل مبركز االتصال املركزي عى الرقم٤٤٤٤ -3٠5-8٠٠، واخرت 	 
الرقم )١( للظهران، ثم تحدث مع مسؤول االتصال، وأخربه أنك تريد حجز موعد 

يف عيادة الراكة.  

الظهران
بنك الدم: مفتوح لتلقي التربعات من 8 مساًء – ١ صباحاً. قم بالتسجيل عى 	 

شبكة اإلنرتنت أو اتصل عى أحد الرقمني 877٦77٠، 877٦٦38 خالل ساعات 
العمل االعتيادية. 

املخترب وتسليم العينات: 	 

مخترب الرعاية األولية: 7 صباحاً – 4 مساءاً، والفرتة املسائية: 7 مساًء – ١  	 
صباحاً

مخترب عيادة األورام: 7 صباحاً – ٢:3٠ مساًء 	 

مخترب العيادة التخصصية: 7 صباحاً – 4 مساًء	 

عيادة األسنان: مفتوحة من 7 صباحاً إىل منتصف النهار، ومن ١ مساًء –  	 
مساًء.  

اإلتصال 	  أو  اإلنرتنت  بواسطة  إلغائه  أو  األسنان  عيادة  يف  موعد  طلب  ميكنك 
بالرقم: 8778٠88 

جولة وحدة رعاية األم والطفل خالل شهر رمضان: من املمكن أن تتم إحالتك 	 
من قبل الطبيب خالل شهر رمضان. 

موقعنا 	  عرب  صحية  استفسارات  أية  لديك  حال  يف  بنا  اتصل  املرىض:  عالقات 
عى اإلنرتنت، أو الرقم 4444 3٠5 8٠٠ أو تفضل إىل مكاتبنا من يوم األحد إىل 

الخميس، من الساعة 7 صباحاً إىل 4 مساًء. 

عيادة الرعاية األولية: 	 

مواعيد العيادة: 7 صباحاً – 4 مساًء	 

املواعيد املفاجأة: 7:3٠ مساًء – ١:3٠ صباحاً 	 

املواعيد املفاجأة أو الطارئة خالل عطلة نهاية األسبوع: ١٠ صباحاً – 4  	 
مساًء ومن 7:3٠ مساًء – ١:3٠ صباحاً.   

ساعات الزيارة: 	 

السبت – الخميس، العنابر العامة وغرف العناية املركزة: 4 – 8 مساًء	 

الجمعة: ١٢:3٠ – 8 مساًء 	 

العطل الرسمية: ٢ – 8 مساًء 	 

راس تنورة
املخترب وتسليم العينات: 7 صباحاً – 4 مساًء 	 

عيادة األسنان: من 7 صباحاً – 4 مساءاً. ميكنك طلب موعد يف عيادة األسنان أو 	 
إلغائه بواسطة اإلنرتنت أو االتصال بالرقم: 4444 3٠5 8٠٠ . 

عالقات املرىض: اتصل بنا يف حال لديك أية استفسارات صحية عرب موقعنا عى 	 
واإلحساء  ابقيق  مكاتبنا يف  إىل  تفضل  أو  الرقم 4444 3٠5 8٠٠،  أو  اإلنرتنت، 

وراس تنورة، من يوم األحد إىل الخميس، من الساعة 7 صباحاً إىل 4 مساًء.   

الطوارئ 	  خدمات  وستكون  مساًء،   4 إىل  صباحاً   7 من  األولية:  الرعاية  عيادة 
جاهزة لتقديم املساعدة الطارئة يف غري ساعات الدوام الرسمية.

العضيلية
املخترب وتسليم العينات: 7 صباحاً – 3:3٠ مساًء 	 

عيادة األسنان: 	 

7 صباحاً – 3:3٠ مساًء: خالل األيام ٦, ٩, ١٢, ١3, ١4 يونيو.  	 

العيادة مغلقة: 7، 8 يونيو 	 

٩ صباحاً – 3 مساًء: خالل األيام من ١5 يونيو إىل 4 يوليو.  	 

االتصال 	  أو  اإلنرتنت  بواسطة  إلغائه  أو  األسنان  عيادة  يف  موعد  طلب  ميكنك 
بالرقم:  4444 3٠5 8٠٠. 

عالقات املرىض: اتصل بنا يف حال لديك أية استفسارات صحية عرب موقعنا عىل 	 
اإلنرتنت، أو الرقم 4444 3٠5 8٠٠. 

عيادة الرعاية األولية: من 7 صباحاً – 3:3٠ مساًء، وستكون خدمات الطوارئ 	 
جاهزة لتقديم املساعدة الطارئة يف غري ساعات الدوام الرسمية.



رقم الصفحة ١8

قصة نجاح بخصوص سالمة املرىض يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
عملت وحدة الرعاية الباطنية الحرجة )3B( سنة كاملة )52 أسبوعاً( من دون حدوث أي حالة التهاب مجرى الدم املرتبطة بوضع خط 

وريدي مركزي

هذا إنجاز رائع لهذه الوحدة املهمة. ويعني أيضاً أن هذه الوحدة عملت 374 يوماً من دون إحداث أي رضر لهؤالء املرىض. جدير بالذكر أن التهاب مجرى الدم املرتبط بوضع 
الخط الوريدي املركزي من أكرث األمراض فتكاً )وقد تصل وفياته إىل ٢5 باملائة( ناهيك عن التكاليف الباهظة املرتبطة بعالجه. يف عام ٢٠١4م، واجهت هذه الوحدة تحدياً كبرياً 
وخطرياً بعد أن ظهر فيها عدوى كان من املمكن تالفيها. ومنذ ذلك الحني، وضع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نصب عينيه منع حصول أية حوادث متاماً للمرىض يف وحدة 

العناية املركز الطبية والجراحية، عى حد سواء. إن الحّد من هذه االمراض، يعترب واحداً من مرشوعات برناج زمالة جونز هوبكنز أرمسرتونغ لسالمة املرىض يف عامه األول. 

منح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
شهادة التمّيز من وزارة الصحة السعودية 

للسنة الثانية

الصحة  لوزارة  التابع  والتحكم  القيادة  مركز  أجراها  التي  واملراقبة  الزيارة  عقب 
السعودية، تم منح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي شهادة التميّز، وهي الشهادة 
الفاعل  لدوره  وتقديراً  اعرتافاً  وتعترب  التوايل،  عى  الثانية  للسنة  املركز  نالها  التي 
واإلجراءات  والعدوى  األمراض  من  بالحّد  املتعلق  األداء  يف  ورائدة  قائدة  كمنظمة 
أيضاً  )واملعروف   )MERS-CoV( كورونا  فريوس  يف  بالتحكم  املتعلقة  واملامرسات 
املراقبة  معايري  وضعت  وقد  ومعالجته.  التنفسية(  األوسط  الرشق  متالزمة  باسم 
وضّمت  ومعالجته،  كورونا  فريوس  ملواجهة  املركز  واستعداد  جاهزية  مدى  لتقييم 
هذه املعايري اإلجراءات والسياسة املتعلقة بالشك يف وجود هذا الفريوس، والتبليغ 
عنه والتسجيل يف اإلنظام اإللكرتوين )HESN( لوزارة الصحة السعودية عى شبكة 
القيّمة  اإلنرتنت. وهذه الشهادة تحمل الشكر للمركز وكادره عى جميع جهودهم 

وتشجعهم عى تقديم أفضل املامرسات والحلول العالجية مستقبالً.

أضواء عىل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



رقم الصفحة ١٩

أضواء عىل مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

التطعيامت  كل  أخذ  الجميع  عى  يجب  ولهذا  دامئاً.  العالج  من  خري  الوقاية 
أن  دون  من  معينة  ألمراض  جسمك  ومقاومة  مناعة  يعزز  فالتطعيم  الالزمة، 

يعاين منها.  

هوبكنز  جونز  مركز  بادر  ملراجعيه،  وسهولة  يرُساً  أكرث  العملية  هذه  ولجعل 
األولية يف  الرعاية  مبنى  التطعيم يف  قاعة  افتتاح  إىل   )JHAH( الطبي أرامكو 
الظهران )املبنى رقم 5٠(، والتي ستجمع ما بني تطعيم الكبار واألطفال، وميكن 

الوصول إليها من مكتب االستقبال الرئيس والصيدلية الجديدة يف املبنى ذاته. 

وعن هذا املرفق الجديد، تقول منال جاردينكو، املرشفة عى كادر التمريض يف 
الرعاية املعقدة: “إن املرفق الجديد أكرث أتساعاً وأناقة، وقد أضفنا إليه مكانني 
إضافيني للتطعيم”، وتضيف: “يستطيع املريض االنتظار يف املكان املخصص الذي 

أصبح أكرث راحة ومن املفرتض أنه سيقلل وقت االنتظار”.

وستتضمن قاعة التطعيم الجديدة غرفة ملا بعد التطعيم، حيث ميكن للمريض 
ما  تفاعالت  أية  عليها  تظهر  لن  أنه  من  للتأكد  االنتظار  فرتة  خالل  االسرتخاء 
بعد التطعيم. كام ستتضمن غرفتني واسعتني إلعداد العالجات وهام مخصصتان 

مرحباً بكم يف غرفة التطعيم الجديدة
افتتاح عيادة التطعيم الجديدة يف مركز الظهران الصحي، مبنى الرعاية األولية

للممرضات. وتقول إلساما بوثني، وهي ممرضة يف املركز: “نحن نشعر بالسعادة 
بالراحة،  نشعر  “وألننا  وتضيف:  الجديدة”،  التطعيم  قاعة  إنشاء  من  والراحة 
كذلك سريتاحون يف  واملرىض  الخدمات ملرضانا،  أفضل  تقديم  سيكون مبقدورنا 

هذه املرفق الجديد الذي يشعرهم بالرتحيب والراحة”.

أو  املسبقة  املواعيد  خالل  من  الجديدة  التطعيم  قاعة  زيارة  املرىض  يستطيع 
اإلحالة من قبل الطبيب، كام تستطيع التأكد من تطعيامتك وتطعيامت أرستك 

كلها خالل زيارتك املقبلة للطبيب.

ويحمي  سيحميك  املحددة،  مواعيدها  ويف  الالزمة  التطعيامت  جميع  أخذ  إن 
أرستك من أي عارض صحي يف املستقبل!

بقلم: براديل ويلكينسون



رقم الصفحة ٢٠

صيدلية الرعاية األولية تحسن من تجربة املريض عرب تطبيق تقنية متقدمة وأنظمة 
عرصية حديثة 

ــرىض  ــأول امل ــي ب ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــب مرك ــو، رّح ــران، ١5 ماي الظه

املســتخدمني للصيدليــة الجديــدة يف مبنــى الرعايــة األوليــة. وتعتــرب هــذه الصيدليــة 

ــدود  ــارج ح ــا خ ــن نوعه ــة م ــريب والثاني ــج الع ــة الخلي ــا يف منطق ــن نوعه األوىل م

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومــا مييزهــا أنهــا تجمــع مــا بــني اثنــني مــن أحــدث 

نظــم الروبوتــات يف مجــال توزيــع األدويــة. ومــن الواضــح جــداً أنــه بينــام تعمــل 

نظــم توزيــع الــدواء وراء الكواليــس فإنهــا تُحــدث تفرقــاً فوريــاً واضحــاً يف تجربــة 

املــرىض. 

مــن اليــوم فصاعــداً أصبحــت فــرتات اإلنتظــار الطويلــة واألماكــن املزدحمــة والتعامل 

املبــارش مــا بــني الصيــديل واملريــض مــن املــايض، وحلـّـت الصيدليــة الجديــدة محلهــا، 

مرحبــة باملــرىض يف بيئــة لطيفــة، وكل مريــض يتلّقــى استشــارة فرديــة. ُصمــم 

مــكان الصيدليــة ليبعــث الهــدوء والراحــة يف نفــوس املراجعــني، ويحتــوي عــى ١3 

مقصــورة لالستشــارات ومــزودة مبقعــد للمريــض. ويف هــذا املــكان يقــيض الصيــديل 

ــت  ــري. ويف الوق ــا األخ ــي يتناوله ــة الت ــواع األدوي ــض يف أن ــع املري ــش م ــه يتناق وقت

ــة، ومــن  ــة الوصفــات الطبي ــويت بإعــداد وتغليــف وعنون ــه، يقــوم النظــام الروب ذات

ثــم تُّســلم للمريــض عــرب جهــاز التســليم املوصــل باملقصــورة. وبهــذا يكــون الرتكيــز 

ــه  ــة، وســيوفر علي ــاً بشــكل أكــرب عــى احتياجــات املريــض ونتائجــه الرسيري منّصب

عنــاء اإلنتظــار لفــرتات طويلــة للحصــول عــى عالجاتــه. 

تقنية الروبوت والعالج باألدوية

يتألف نظام توزيع األدوية الروبويت املدمج الجديد من روبوت براتا )Parata( الذي 

وتعبئة  معالجة  يتوليان   )Consis D5( روبوتيني  ونظامني  األقراص  بتوزيع  يقوم 

األدوية.

لعملية  سنوات  عدة  أستغرق  تحليالً  الروبويت  الحل  هذا  وتنفيذ  تخطيط  سبق  لقد 

معالجة أدوية املرىض وتوزيعها داخل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ومن املعروف أن العيادات الخارجية يف املركز تتعامل مع أكرث من ٢.٢ مليون وصفة 

طبية سنوياً، وتضم ما يقارب ٢٠٠٠ دواء مختلفاً، يتم وصفها وتوزيعها. لذلك، تَركز 

االهتامم عى أكرث األدوية وصفاً، ومحاولة توزيع 8٠ باملائة من إجاميل عدد الوصفات 

الطبية روبوتياً، فهذه الطريقة أرسع وأكرث دقة، ومتنح الصيديل فرصة التفرغ لتثقيف 

املريض وتقديم اإلستشارات الصيدلية له. إن الهدف من تصميم هذا النظام الجديد 

هو رفع مستوى الكفاءة إىل أقىص حّد ممكن والحّد من األخطاء البرشية والسامح 

للصيادلة بتحسني كفاءاتهم الرسيرية.

ويصــف الدكتــور كــورام محّمــد، كبــري الصيادلــة يف املركــز النظــام الجديــد بقولــه: 

“إن نظــام الصيدليــة الجديــد يســمح لنــا بتقديــم رعايــة ترّكــز مبــارشة عــى املريــض، 

أي أننــا نعمــل بشــكل وثيــق مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة ومــع املــرىض لتحســني 

تجاربهــم ونتائجهــم الرسيريــة”. 



رقم الصفحة ٢١

 “يطّبق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH( واحداً من أبرز تقنيات 

توزيع األدوية الحديثة يف العامل يف عيادة الرعاية األولية هنا يف الظهران، ومن 

أهم أجزاء هذه التقنية، أن يّوجه أفراد كادر الصيدلية اهتامماً خاصاً لكل 

 )JHAH( مريض”، يقول فيصل الحجي، مسؤول عمليات التشغيل يف مركز

. “ميثل إنشاء الصيدلية الحديثة أحد جوانب االسرتاتيجية التي رسمها املركز 

لخلق تجارب جديدة وفريدة للمرىض وأرسهم، ولتوسع مرافق املركز وزيادة 

عدد الخدمات الطبية املقدمة ملرضاه”. 

جديــر بالذكــر، أن الصيدليــة الجديــدة املطبّقــة يف عيــادة الرعايــة األوليــة يف الظهــران 

ــا اســتخدام  ــن خالله ــم م ــرشق األوســط، ويت ــة ال ــا يف منطق ــن نوعه هــي األوىل م

نظــام براتــا لتوزيــع أقــراص األدويــة املختلفــة، وأن هــذا النظــام الحديــث ُمطبّــق يف 

مركــز األحســاء الصحــي منــذ أكــرث مــن عــام تقريبــاً. وســيقوم مركــز جونــز هوبكنــز 

ــا  ــي برات ــن نظام ــون م ــر، يتك ــج آخ ــويت مدم ــام روب ــب نظ ــي بتنصي ــو الطب أرامك

)Parata( و )Consis D5( يف مركــز األحســاء الصحــي، ليكــون جــزءاً مــن عمليتــي 

ــادة  ــا يف العي ــق نظــام برات ــز. كــام ســيتم تطبي ــادة تنشــيط هــذا املرك توســيع وإع

التخصصيــة التابعــة ملركــز رأس تنــورة الصحــي يف املســتقبل القريــب.



رقم الصفحة ٢٢

الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مبركز  والطفل  األم  وحدة  يف  فردية  إضافية  غرف  ستة  افتتاح 

 )3H( الظهران

يف ١5 مايـو ، افتتـح مركـز جونـز هوبكنـز ارامكو الطبي سـتة غرف مفـردة اضافية يف  
وحـدة األم و الطفـل يف مركـز جونـز هوبكنز ارامكو الطبـي- الظهران .

الغـرف اإلضافيـة وسـعت الجنـاح ليشـمل ٢٦ غرفـة مفـردة إجـامالً، و التـي تقـدم 
لألمهـات و أطفالهـم بيئـة سـليمة و هادئـة.

األجنحـة املوسـعة والغـرف املفـردة هـي جـزء مـن اسـرتاتيجية مركـز جونـز هوبكنز 
الخدمـات  للمريـض و األرسة مـع زيـادة  لتقديـم تجربـة محسـنة  الطبـي  أرامكـو 

املقدمـة. 
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برنامج استبيان رضا املريض

اآلباء يتكلمون ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينصت

لصوتك 

القدرة عىل 

التغي�

يف أحيان كثرية يكون األطفال انتقائيون يف طعامهم وتزداد هذه االنتقائية عندما يكون 
الطفل مريضاً. وقد أدرك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هذه املشكلة، وطرح يف 
برنامج استبيان رضا املريض عدة أسئلة حول “توفر نوع الطعام الذي يرغب طفلك يف 

تناوله”.  وقد أجاب اآلباء واألمهات عى هذه األسئلة.

يف الربع األخري من عام ٢٠١5، أظهر االستبيان أن 57٪ منأجابوا بتوفر نوع الطعام الذي 
يرغب الطفل بتناوله. قّدم قسم متيز  الخدمات يف املركز هذه املعلومة للمسؤولني يف 

وحدة خدمات التغذية الرسيرية التخاذ اإلجراء املناسب يف هذا األمر. 

املهمة،  الخطوة  لألطفال. وعن هذه  قامئة طعام جديدة  ومنذ شهر فرباير، وضعت 
مرضانا  عدد  أن  “مبا  الطبية:  الغذاء  خدمات  وحدة  يف  املرشفة  حبيب،  غادة  تقول 
األطفال قليل نسبياً، أمكننا وضع وجباتنا املخصصة لألطفال تبعاً لعدد من العوامل 

كالعمر واألطعمة املفضلة وغري املفضلة والرشوط الغذائية التي يجب توافرها”. 

بأن  املستشفى  يف  أطفالهن  مع  املقيامت  األمهات  بعض  علّقت  فرباير،  شهر  ومنذ 
الوجبات أصبحت أكرث تنوعاً وأفضل شكالً، خاصة وأن بعض األطعمة ملونة وبدأت 
املركز  وبهذا حقق  األطفال،  شهية  زيادة  يف  ذلك  أسهم  وقد  لطيفة.  بأشكال  تُقطع 

هدفه املنشود. 

يف الربع األول من عام ٢٠١٦، أظهر االستبيان أن نسبة اآلباء واألمهات الذين أجابو 
إىل ٦5٪. ويعزى هذا  ارتفعت  تناوله قد  الطفل يف  يرغب  الذي  الطعام  نوع  بتوفر 
اإلرتفاع )أكرث من ٩٪( بشكل مبارش إىل أن اآلباء واألمهات أجابوا عى أسئلة االستبيان 

وقام املركز باإلنصات لهم.

 قالـت إحـدى األمهـات أن طفلتهـا ال تحـب الطعـام، ولكنهـا كانـت تتنـاول الطعـام 
املقـدم يف املستشـفى ألنـه لطيـف املنظـر. وقالـت أم ثانيـة أن طفلها قال لهـا أنها لو 
لّونـت وقطّعـت طعامـه يف املنـزل عى النحـو املقدم يف املستشـفى، فسـيفضل تناول 

طعامـه يف املنزل. 

إن املركـز ملتـزم بشـكل كبـري يف تحقيـق التميّـز يف مجـال الرعايـة الصحيـة، وأنـت 
تلعـب دوراً مهـامً يف تحقيـق ذلـك. فعندمـا تتلقـى رسـالة نصية قصرية بعـد موعدك 
يف العيـادات الخارجيـة أو بعـد مكاملـة هاتفيـة تعقـب الخروج من املستشـفى، فكل 
مـا عليـك هـو أن تخصـص بضـع دقائـق من وقتـك لإلجابة عى األسـئلة والتشـارك يف 
تجاربـك معنـا. ومبـا أننـا نسـتعني برشكـة متعاقـدة لجمع البيانـات، فلن يطلـع فريق 

الرعايـة الطبيـة الخـاص بك عـى ردودك الشـخصية.

فئات أحجام وجبات األطفال

الطعام الناعم أو الخفيف القوام )من سن الوالدة إىل السنة األوىل(	 

طعام األطفال االعتيادي )من ١-3 سنوات(	 

طعام األطفال االعتيادي )من 3-7 سنوات(	 

طعام األطفال االعتيادي )من 7-١4 سنة(	 

 	

بقلم: تاتيانا مزرعاين
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يف ظل التطورات الرسيعة للمجتمع، يكون من الصعب عى الفرد متابعة حالته الصحية. وليك نساعدك عى تحقيق ذلك، يدعوك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إىل زيارة 
موقعه املحّدث عى شبكة اإلنرتانت، حيث تتسم هذه املحطة اإلخبارية، بالحيوية والتحديث املتواصل، وتحصل من خاللها عى أحدث املعلومات التي تهم أمنك وصحتك. 

ويتألف هذا املوقع من أربعة أجزاء، هي: 

حاملا تدخل إىل املوقع، تقع عينك فوراً عى “موجز األخبار”، حيث تجد مجموعة من املقاالت التي تقدم لك مختلف النصائح الصحية واألخبار الطبية والصحية املتنوعة. 
وتستطيع من خالل هذا الجزء، االطالع عى أحدث إعالنات املركز والفعاليات الجارية فيه وكّم هائل من املعلومات التي تهم أمنك وصحتك. علامً، بأن املركز يُصدر إعالنات 

بشكل يومي، لذلك فمن مصلحتك أن تراقب عن كثب هذا الجزء املهم. 

ويف أسفل الجزء األيرس من الصفحة، ميكنك أخذ املواعيد والتسجيل للتربع بالدم وقراءة حقوق املريض والدخول إىل مجال واسع من خدمات املركز. ويف أسفل الجزء األمين من 
الصفحة، تجد مقطع فيديو يضم رسائالً ومعلومات تساعد يف التّعرف بشكل أكرب عى املركز. 

إن موقع املركز هذا ما يزال تحت التطوير، لذا، فأنت مدعو إىل تقديم كافة مقرتحاتك وتعليقاتك عليه وإرسالها لنا عرب الربيد اإللكرتوين التايل: 

)JHAHWebmaster@Exchange.Aramco.com.sa(. فصوتك يساعدنا يف تزويدك بأفضل املعلومات وأكرثها فائدة لك وألرستك.

شكل جديد وأخبار أكرث

)http://JHAH( تحديث املوقع اإللكرتوين الرسمي ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الرجــاء مالحظــة: يتوفــر هــذا املوقــع فقــط مــن خــالل شــبكة أرامكــو الســعودية الداخليــة. يف املســتقبل، ســيتم توفــري هــذه الخدمــات مــن قبــل مركــز جونــز هوبكنــز 
أرامكــو الطبــي عــرب موقــع الرشكــة الرســمي )www.jhah.com( والــذي  ميكــن لجميــع املــرىض  الوصــول إليــه.

شكل جديد وأخبار أكرث

تحديث املوقع اإللكرتوين الرسمي ملركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

بقلم: براديل ويلكنسون
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تعــاون بــني رشكــة أرامكــو الســعودية ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لرفــع 
مســتوى الســالمة والصحــة

الشهادة الدولية املعتمدة من الجمعية األمريكية للقلب 
)AHA(

تم مؤخراً اإلعرتاف بفريق إنقاذ القلب )Heartsaver Team( ليكون موقعاً 
تدريب  مبركز  وربطه  للقلب  األمريكية  الجمعية  قبل  من  معتمداً  تدريبياً 

الجمعية األمريكية للقلب ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

بـ) JHAH AHA(، والذي يعترب  املركز )واملعروف اختصاراً  ويستطيع هذا 
مثرة تعاون ما بني هاتني املؤسستني العريقتني: 

استخدام املواد التثقيفية والتعليمية الخاصة الجمعية األمريكية للقلب 	 
واتباع أحدث التعليامت املعرتف بها دولياً.  

تقديم الشهادات ملدريب رشكة أرامكو السعودية وفقاً لتعليامت الجمعية 	 
األمريكية للقلب. 

تقديم شهادة معتمدة من الجمعية األمريكية للقلب يف إنعاش وإنقاذ 	 
القلب والرئتني، واإلسعافات األولية، واستعامل جهاز مزيل رجفان القلب 
اآليل ملوظفي رشكة أرامكو السعودية، وسيتم ذكر الكورس التعليمي يف 
بيانات  قاعدة  ويف  السعودية  أرامكو  رشكة  ملوظفي  التدريبي  التاريخ 

الجمعية األمريكية للقلب.

أرامكو  هوبكنز  جونز  ملركز  التابع   )Heartsaver Team( القلب  إنقاذ  فريق  دعا 
قاعة  إىل  أخرى،  ومناطق  الرياض  من  السعودية،  أرامكو  موظفي  من  مائة  الطبي 
والتطورات  املعلومات  أحدث  عى  إلطالعهم  الصحي،  الظهران  مركز  يف  املحارضات 
التي تتعلق بتعليامت الجمعية األمريكية للقلب )AHA( والخاصة بإنعاش وإنقاذ 
القلب والرئتني )Cardiopulmonary resuscitation( )CPR(، واإلسعافات األولية 
 Automated External Defibrillator(( واستعامل جهاز مزيل رجفان القلب اآليل

 .))AED

وتقول مريم أبو النجا، قائدة فريق إنقاذ القلب، أن فريقها استمتع بالعمل مع مدريب 
رشكة أرامكو السعودية الذين ميثلون مختلف القطاعات العاملة يف الرشكة، ويركزون 

عى واحد من أهم أهداف الرشكة، أال وهو: السالمة. 

البرتول والتطوير  أما ماري هازلوود، وهي كبري مساعدي اإلحصاء يف دائرة هندسة 
فقالت: »إن ورشة العمل هذه فرصة رائعة لنا تجعلنا أكرث ثقة من أن التدريب الذي 
نقدمه لزمالئنا يف القسم يتم وفقاً ألحدث تعليامت املركز، الذي أصبح معتمداً من 

قبل مؤسسة معروفة دولياً، وهي الجمعية األمريكية للقلب«. 

للقلب  األمريكية  الجمعية  من  معتمدة  شهادة  عى  بالحصول  الراغبون  يستطيع 
)AHA( يف فريق إنقاذ القلب ويف إنعاش وإنقاذ القلب والرئتني واإلسعافات األولية 

واستعامل جهاز مزيل رجفان القلب اآليل، االتصال مبنسق التدريب الخاص بهم.

بقلم: شيال جيمس
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فرصة 

»فرصة« - تكرر استخدام هذه الكلمة يف فعالية أقيمت يف ٢8 من شهر أبريل يف الحرم 
الجامعي ملركز جونز هوبكنز ميديسن يف مدينة بالتيمور، والية ماريالند، يف الواليات 
هوبكنز  جونز  مركز  من  املمرضات  من  عرش  بـثالثة  لإلحتفال  األمريكية،  املتحدة 

  .)DNP( أرامكو الطبي الذين انضموا إىل برنامج الدكتوراة يف التمريض الجديد

أنشأ هذا الربنامج الجديد بالتعاون املشرتك ما بني مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
التابعة لجامعة جونز هوبكنز )JHSON(، وهو الربنامج األول من  التمريض  وكلية 

نوعه يف اململكة العربية السعودية. 

وعن هذا الربنامج الرائد، تقول أمل األحمري، الطالبة يف برنامج الدكتوراة ومنسقة 
التوظيف يف قسم خدمات التمريض والرعاية الرسيرية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي: »َمن ال يرغب يف االنضامم إىل هذا الربنامج؟«، »إنه فرصة رائعة، عى الرغم 

من أنه يقتيض من الطالب عمالً هائالً«.  

مامرسة  يف  الدكتوراة  شهادة  ونيل  الدكتوراة  برنامج  متطلبات  إكامل  أجل  من 
والرسيرية  األكادميية  الدراسة  من  سنتني  إكامل  الطالب  عى  يتوجب  التمريض، 
الحالية من  والدفعة  املستقل.  التخرج  إضافة إىل مرشوع بحث  والقيادية  واإلدارية 
الطالبات الاليت سيتخرجن يف الصيف املقبل، وتدرس حالياً املرشوعات التي ستتناول 
سبل تحسني وتطوير الحصول عى التأهيل القلبي والرعاية الطارئة وطرق التوظيف 
املوضوعات  من  العديد  جانب  إىل  األمل،  عى  والسيطرة  املوظف،  عى  واملحافظة 

البحثية املتنوعة املهمة.

لينا املنصور، هي إحدى الطالبات يف برنامج الدكتوراة الجديد )DNP(، وهي ممرضة 
رسيرية متخصصة يف معالجة الجروح منذ عام ٢٠٠٢م، تقول معرّبة عن فرحتها يف 
أكملت دراسة  أن  »بعد  الربنامج«،  باإلنضامم ملثل هذا  أحلم  إليه: »كنت  اإلنضامم 
مهارايت  وتحسني  املهنية  لتطوير مسرييت  متاماً  مستعدة  اليوم  نفيس  أجد  املاجستري، 
التي  الذهبية  الفرصة  بهذه  اليوم  سعيدة  وأنا  أيضاً.  الرسيرية  ومامرستي  القيادية 

أتيحت يل«.

إكامل معظم متطلبات هذا  الرائد  الربنامج  الطالبات يف هذا  أن عى  بالذكر  جدير 
بالتيمور  مدينة  الطالبات  زارت  وقد  السعودية،  العربية  اململكة  داخل  يف  الربنامج 
من  كاملني  أسبوعني  إكامل  أجل  من  مايو   ٦ إىل  أبريل   ٢5 من  الفرتة  يف  األمريكية 
التدريب األكادميي والرسيري يف الحرم الجامعي لكلية التمريض التابعة لجامعة جونز 

هوبكنز )JHSON(، وهذا املطلب إجباري يتم تنظيمه يف كل فصل درايس. 

تتعلم الطالبات يف هذا الربنامج عى يد أبرز الخرباء العاملني يف منظومة مركز جونز 
التمريض  وسياسات  نظم  تركز عى  اإلنخراط يف صفوف  من خالل  الطبية  هوبكنز 
املتقدم والتحليالت التمريضية وتحسني رعاية املرىض من خالل مرافقة أفضل املمرضني 

واإلطالع عى أفضل املامرسات التي يتم تطبيقها يف الزمن الحقيقي. 

يف  صحية  ومثقفة  الدكتوراة  برنامج  يف  أخرى  طالبة  وهي  الربعان،  ميساء  وتقول 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: »نحن ندرس اليوم أفضل املامرسات التمريضية 
أتابع  كنت  األمس،  »يف  وتضيف:  ميديسن«،  هوبكنز  لجونز  زيارتنا  املتقدمة خالل 
إحدى املمرضات يف غرفة العناية املركزة، ومن ثم رجعت إىل الطلبة اآلخرين ألسألهم. 
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»متى سنصبح مثل ذلك؟« من املؤكد أنني حصلت عى أفكار عديدة من تجربتي يف مستشفى جونز هوبكنز وسأطبقها يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي«. 

أما كوثر الحسني، وهي طالبة أخرى يف برنامج الدكتوراة الجديد وممرضة رسيرية متخصصة يف مرض فقر الدم املنجيل والسيطرة عى األمل، فتقول بأن ما يتعلموه حالياً يف 
بالتيمور سيؤثر كثرياً عى تحسني مهاراتها الرسيرية عندما تعود إىل الوطن، وتقول أيضاً: »أنا متعطشة لتعلّم املزيد. أريد أن أقود العمل ملساعدة مرىض فقر الدم املنجيل يف 

مستشفانا يف اململكة العربية السعودية«. 

وقد أثنت كارين هيلري، وهي نائبة مدير الشؤون التمريضية واإلكلينيكية يف مركز جونز هوبكنز الطبي ميديسن، كثرياً عى طالبات الدكتوراة يف الفعالية التي أقيمت يف 
لتعلم كل يشء  بالتيمور، وقالت لهن: »الكل هنا معجب بالطالبات واملمرضات السعوديات. لقد وجدناهن ميتلكن معارف كثرية يف التمريض. وأنا أرى أنكن تّواقات جداً 

تستطعنه ومستعدات لبذل أقىص ما عندكن للعمل بّجد. من املؤكد أنكن قوة إيجابية نحن مرسورون لوجودها«.

بقلم: كريستني بينيريو
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تدريب  ألي  كمقدمة  بها  ستبدأ  الجملة  هذه  أن  املؤكد  من  تدريب”.  مجرد  “هذا 
يتعلق مبواجهة الكوارث. 

تلّقى هاتف الطوارئ ١١٠ مؤخراً اتصاالً هاتفياً بدأ بهذه الجملة وتبعها إشعار بوقوع 
حادث يف رأس تنورة بني حافلة تحمل عدد غري معروف من املسافرين وشاحنة تحمل 

الكربيت املنصهر. 

وأرسل عى أثر اإلشعار أفراد من الخدمات الطبية الطارئة إىل موقع الحادث واستعدوا 
إلسعاف الضحايا من الوضع الذي تم بنائه ليحايك التلّوث الكيميايئ، بينام كانت الفرق 
الطبية يف غرفة الطوارئ )ER( عى أهبة االستعداد ملواجهة املوقف، وارتدى أفرادها 
هوبكنز  جونز  مبركز  الخاصة  التعليامت  إلتباع  واستعدوا  متخصصة،  واقية  بدالت 
أرامكو الطبي والخاصة مبواجهة حاالت التلوث وإرسال الجرحى عى الفور إىل املرفق 
الخاص مبكافحة التلوث، حيث يتم تجريدهم من مالبسهم بعناية وغسل أجسامهم 
بالكامل وشطفها للتخلص من آثار التلوث. وحاملا تنتهي تلك اإلجراءات، يتم تصنيف 
التي  الطارئة  العناية  عى  منهم  كل  يحصل  ليك  إصابته  درجة  حسب  كّل  املصابني 
تتناسب مع وضعه الصحي، ومن ثم يتم نقل األشخاص ذو اإلصابات الخطرة إىل غرفة 

الطوارئ للعالج، وإرسال ذوي اإلصابات الطفيفة إىل الرعاية األولية للعالج. 

ويقول الدكتور هاين عبيد، الطبيب يف قسم الطوارئ يف مركز جونز هوبكنز أرامكو 
كافة  التدريب  هذا  “شمل  املركز:  يف  الكوارث  لجنة  ورئيس  تنورة  رأس  يف  الطبي 
الجوانب الخاصة باألزمة، ومن ضمنها اتباع التعليامت وطرق االتصال، والتي خضعت 
وأضاف:  الطوارئ”،  لحاالت  لإلستجابة  الصحي  تنورة  رأس  مركز  قبل  من  لإلرشاف 
“يتلّخص دورنا يف حاالت الطوارئ يف إدارة تنسيق كل املوارد الطبية املتوفرة والتنسيق 

مع جهات اإلسناد والدعم الطارئة األخرى والتي تستجيب ألي حادث كبري يقع”. 

أرامكو  التابعة ملركز جونز هوبكنز  الطارئة  الطبية  الخدمات  أما وليد حسن، رئيس 
الطبي يف رأس تنورة: “إن الغرض من هذا التدريب هو تعزيز أوجه التعاون ما بني 
عمليات  محاكاة  أن  “كام  وأضاف:  الطارئة”،  للحاالت  تستجيب  التي  الجهات  كافة 
النظر إىل الطرق  الطبية املقدمة إلسعاف املصابني تساعدنا كثرياً يف  اإلنقاذ والرعاية 
التي نتبعها لتحسني وتطوير قدراتنا وإمكانياتنا لالستجابة إىل الحوادث التي يحصل 

فيها تلوث كبري ومصابني عدة”.  

“حدثت  بقوله:  االختبارات  من  النوع  هذا  أهمية  عى  عبيد  هاين  الدكتور  ويؤكد 
الكثري من الحوادث يف السابق وستحصل يف املستقبل أيضاً، ولكن بوجود أفراد أكفاء 
ومدربني عى أكمل وجه يف اتباع كافة التوجيهات ويتقنون استخدام األجهزة املتطورة، 
فمن املؤكد أننا سنحصل عى أفضل وأنجح استجابة ألي نوع من الحاالت الطارئة”. 
جدير بالذكر، أن هذا العام سيشهد املزيد من النشاطات التدريبية يف عموم مرافق 
رشكة أرامكو السعودية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ لإلستجابة للحاالت الطارئة 

والصعبة.

هل أنت مستعد ملواجهة حالة طارئة؟ 
بقلم: جورج ويليامسونالتجربة خري برهان
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العنرص البرشي: قصة عن سالمة املرىض
هندسة العوامل البرشية 

يف كل يوم نعيشه نتبع تعليامت ونستخدم أدوات وتقنيات متنوعة تجعل حياتنا أكرث 
إنتاجاً وفاعلية وتأثرياً. فقد نستخدم املفكرة ونذهب إىل أعاملنا بالسيارة، وال ننفك 
طعامنا  ونطبخ  للعب  أو  للعمل  الحاسوب  وأجهزة  املحمولة  هواتفنا  استعامل  عن 

ونرّبد منازلنا. 

والعاملون يف مجال الرعاية الصحية يفعلون اليشء ذاته، فالفرق املتعددة التخصصات 
درجة  يقيسون  الصحية  الرعاية  وموظفو  مريض  كل  لعالج  املتكاملة  الخطط  تضع 
ويستخدمون  الوريد  طريق  عن  األدوية  ويعطونك  الحرارة  مبيزان  جسمك  حرارة 

معدات متخصصة إلجراء العمليات الحساسة والدقيقة. 

فيها  تستخدم  وأصبحت  اليوم.  تعقيداً  وتقنياتها  الصحية  الرعاية  عمليات  ازدادت 
املرىض من خالل تشخيص  تعزيز صحة وسالمة  أجل  البرشية من  العوامل  هندسة 
البرش  بني  التفاعل  الطبية وتحسني  األجهزة  تصاميم  املوجودة يف  والعيوب  األخطاء 
مسببات  وتحدد  تّشخص  التي  التحليلية  األدوات  وتطوير  اإللكرتونية،  والتقنيات 

املشاكل.

كانت كل تلك العمليات واألدوات والتقنيات املوضوع الرئيس “لورشة تطبيق مناهج 
العوامل البرشية لتعزيز سالمة املرىض” التي أقامها معهد جونز هوبكنز آرمسرتونج 
الفرتة بني ٢7 و٢8 من  الطبية املقدمة، خالل  الرعاية  لتعزيز سالمة املرىض وجودة 
شهر أبريل يف مركز التبادل الفني لرشكة أرامكو السعودية وحرضها ما يقارب 4٠ من 
موظفي الرعاية الصحية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والذين ميثلون مختلف 

أقسام الرعاية اإلكلينيكية.

املساعد يف معهد وكليات  األستاذ  أيس جورسيز،  د.  تقول  املهم،  النشاط  وعن هذا 
جامعة جونز  وايتينج يف  وهندسة  العامة  للصحة  بلومبريج  وقسم  أرمسرتونغ  طب 
هوبكنز واملّدرب لورشة العمل: »غالباً عندما يقع خطأ ما، يقع اللوم فوراً عى شخص 
ما، يف الوقت الذي يكون فيه هذا الخطأ نتيجة لخطأ يف عملية أو نظام ما«، وأضاف: 

»يسعدين كثرياً العمل مع أخصائيي الرعاية الرسيرية كاملوجودين هنا يف مركز جونز 
أعرفهم  فأنا  تواجههم،  التي  املشكالت  حل  كيفيه  ألعلّمهم  الطبي،  أرامكو  هوبكنز 
عى مفاهيم ومناهج العوامل البرشية وكيفية تطبيقها كّل حسب مجال تخصصه«. 
اشرتكت مع د. أيس مساعدة مدير الرشاكة االسرتاتيجية يف معهد أرمسرتونج، سو لني، 

والتي كانت املدربة األخرى وتّولت النصف الثاين من موضوعات ورشة العمل«.

جونز  مركز  يف  تحسينها  وطرق  الجودة  تحليالت  مجموعة  رئيسة  العيد،  أمرية  أما 
هوبكنز أرامكو الطبي فقالت: »إن ورشة العوامل البرشية كانت فرصة قيّمة لنتعلم 
من خاللها الكثري عن طرق تخطيط العمليات وتحليل املسببات وتحليل منط وتأثري 
الفشل )Failure Mode Effective Analysis )FMEA((«، وتضيف: »أشعر بأنني 
تلقيت تدريباً يف التحقيق يف أسباب نجاح وفشل نظم رعاية املرىض استناداً إىل عنارص 
العامل البرشي من خالل دراسة كافة العوامل ذات العالقة واملوجودة يف بيئة عملنا، 
والهيكل  املعتمدة،  التقنية  واألدوات  والتنظيم  املناطة  واملهام  العامل  الكادر  ومنها 
أننا بحاجة إىل أن  العمل. واألهم من ذلك كله، يبدو واضحاً  املادي وتصميم مكان 

نفكر وننفذ رسالة املنظمة كفريق متكامل«.  

بقلم: براديل ويلكينسون



رقم الصفحة 3١

املهنية  املعارض  من  العديد  يف   )JHAH( الطبي أرامكو  مركز جونز هوبكنز  شارك 
املقامة محلياً ودولياُ، سعياً منه ملواصلة البحث عن أفضل املواهب وضّمها إىل أرسة 
املنظمة ذات  اإلسرتاتيجي لجعل هذه  املشاركة يف تحقيق مسعاه  املركز ومن أجل 

نظام صحي متفّوق ومتميز. 

ولهذا قام املركز يف يومي ١3 و١4 من شهر أبريل برعاية فعالية: “التمريض يف يوم زيادة 
الوعي الصحي يف اململكة العربية السعودية”، مدينة امللك فهد الطبية )KFMC( يف 
الرياض، وحرضها أكرث من 4٠٠ مرشحاً من التمريض الذين قدموا أوراقهم من أجل 

الحصول عى فرصة توسيع آفاق عملهم يف مجال الرعاية الرسيرية يف املركز. 

عى  أقيم  الذي  املهني  املعرض  يف  املركز  يف  التوظيف  فريق  شارك  أبريل،   ١٦ ويف 
مختلف  يف  املهنية  املهارات  أفضل  عن  للبحث  الدمام،  جامعة  يف  أيام  أربعة  مدار 
الذاتية  الطبية كالطب والتمريض والرعاية اإلكلينيكية وتم جمع السري  التخصصات 

من أكرث من ١833 مرشحاً واعداً. 

أفريقيا  جنوب  يف  تاون  كيب  إىل  املركز  يف  التوظيف  فريق  سافر  أبريل،   ١8 ويف 
للمشاركة يف املؤمتر الدويل لطب الطوارئ. أستمر املؤمتر ملدة أربعة أيام، وقّدم خاللها 
الطوارئ  واملمرضني يف مجال طب  املختصني  للتّعرف عى  الفرص  أفضل  للحارضين 
الرعاية  مجال  يف  ومتّميز  جاد  تحّول  إيجاد  يف  املركز  مسعى  يخدم  مبا  وتوظيفهم، 

الصحية.  

 )JHAH( املبادئ األساسية للتوظيف ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
املعارض املهنية لشهر أبريل 2016

ويف ٢5 من شهر أبريل، شارك املركز يف اليوم السنوي الـ33 للتوظيف الذي نظمته 
أيام وأقيمت  الفعالية 4  للبرتول واملعادن )KFUPM(. استمرت  امللك فهد  جامعة 
يف الظهران. وخالل هذه الفرتة استطاع مسؤولو التوظيف التشارك يف الفرص املهنية 
املتميزة املتوفرة يف املركز مع الطلبة من مختلف التخصصات. وشعر الطلبة بالفرح 
الكبري من هذه الخطوة التي ستساعدهم يف تعزيز مهاراتهم وتطويرها كّل يف مجاله 

يف املركز.

معرض املهنة يف جامعة الدمام- الدمام

جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن - الظهران

معرض التوظيف مبدينة امللك فهد الطبية - الرياض معرض التوظيف بجنوب أفريقيا - كيب تاون

معرض التوظيف بجنوب أفريقيا - كيب تاون

بقلم: ليال الخطيب
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يرحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مبوظفيه الجدد  
٦5 موظف وموظفة انضموا للعمل خالل شهر أبريل ٢٠١٦

املسمى الوظيفي  االسم

مساعد إدارة طبية عبد الرحمن سعود االحيمد

مساعد إدارة طبية عيل محمد الدورسي

مساعد إدارة طبية ابراهيم عادل العمرة

منسق برامج نسيمة عبدالقادر حمدي

مساعد إدارة طبية محمد عبدالله التيسان

منسق حاالت طبيبة سمية سليامن بني مرتضة

مساعد إدارة طبية ظافر عيل الجفالن

مساعد إدارة طبية ندى باسل الخرضة

مساعد نقل املرىض حرسون رسحان الخالدي

مساعد إدارة طبية هند الدورسي

مساعد إدارة طبية محمد مبارك العبود

مساعد نقل املرىض احمد الساري

مساعد نقل املرىض عبدالعزيز عمر الشهاب

مساعد إدارة طبية عبدالله ابو الصومايل

مساعد إدارة طبية عالء محمد الهاجري

مساعد إدارة طبية مروة عبدالعزيز الغشم

مساعد إدارة طبية فهد الحجيالن

اخصايئ طب طوارئ  محمد عيل ضيا

مشارك محلل نظم املعلومات الهام خالد عبدالقادر

مساعد إدارة طبية مشعل الشربامي

مساعد مكتب هبة عبدالله العجالن

مساعد إدارة طبية حمد تريك العويس

أخصائية صحة نفسية للكبار مها احمد النضيف

املسمى الوظيفي  االسم

تسجيل مواعيد عبري عمر العبد الهادي

مساعد إدارة طبية نايف اليامي

أخصايئ عالج تنفيس مازن محمد القحطاين

مساعدة إدارة طبية سمر احمد الجيزاين

اخصايئ عالج تنفيس محمد سعد مشعل القرين

مشارك محلل اعامل فهد محمد الربان

ممثل إدخال املرىض  ماجد غباش الشمري

ممثل مركز االتصاالت نارص ابراهيم الدورسي

مساعد إدارة طبية عامد طالل البوحمد

متريض نورة خالد النارص

مساعد إدارة طبية اماين فاروق شعبان

مشارك محلل اعامل احمد عبد اللطيف العمري

مساعد إدارة طبية مكرم فاروق شعبان

ممثل مركز االتصاالت عبد العزيز عايض الحريب

مساعد إدارة طبية منال مبارك  الدورسي

مساعد إدارة طبية ليايل منصور النارص

تقني اشعة محمد فالح القحطاين

مساعد إدارة عبد الله محمد الجعفر

مساعد مهندس فهد الدورسي

مساعد إدارة طبية رفعة عيل ابو الدم

مساعد إدارة طبية  محمد سلامن النجم

متريض ميساء الخطيب

مساعد إدارة طبية نورة حجاج املسعد

متريض لوي اركيال

رعاية مرىض شريي ايدن ابوستل

متريض اباجيل كلوديا ماباسا بارونجان

متريض دومينجو جونزالس

رعاية مرىض ليا بوالنكو

رعاية مرىض ماري انتوانبت باتيكوس

مساعد إدارة طبية محمد العتيبي

مساعد إدارة طبية منصور سامل البويت

مساعد إدارة طبية هبة خميس الدورسي

مساعد نقل املرىض عبد العزيز سعد العباد

مساعد إدارة طبية عيل حسني عطوة

مساعد إدارة طبية نوال العتيبي

مساعد إدارة طبية مريم خميس الدورسي

مساعد إدارة طبية ريم عيل املوزان

مشارك محلل اعامل الطاف محمد

أخصايئ صحة بيئية حسام سعيدالغامدي

مساعد إدارة طبية نادية نارص سليطني

مساعد إدارة طبية اميان عيل الغامدي

متريض اسنان لويس روزايل كارون
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ضمن جهوده املتواصلة يف تحقيق التفوق والتميز الرسيري، إعتاد مركز جونز هوبكنز 
وخالل  الطبية.  هوبكنز  جونز  كليات  من  مميزين  أعضاء  استضافة  الطبي  أرامكو 
زياراتهم تلك، يشاركون يف تقديم االستشارات الطبية للمرىض والتعاون مع نظرائهم 
يف املركز والتناقش يف جودة الرعاية الطبية التي يقدمها املختصون بالرعاية الطبية 
يف املركز، إضافة إىل إجراء جوالت يناقشون خاللها الحاالت الطبية الصعبة وتقديم 
املحارضات ضمن سلسلة املحارضات املجتمعية التي إعتاد املركز تنظيمها للمجتمع. 

مركز  مدير  حسني،  عيل  محبوب  الدكتور  املركز  استضاف  تحديداً،  أبريل  شهر  ويف 
بحوث السكري يف جامعة جونز هوبكنز واألستاذ يف قسم طب األطفال يف كلية الطب 

يف جامعة جونز هوبكنز. 

ما  السكري:  “إدارة  بعنوان  مهمة  محارضة  بإلقاء  زيارته  محبوب  الدكتور  ابتدأ 
الجديد؟” عى أكرث من ٢5٠ من موظفي املركز يف قاعة املحارضات الرئيسة يف مركز 

الظهران الطبي. 

وخالل زيارته، قدم الضيف موجزاً حول خدمات السكري املتوفرة داخل املركز وشارك 
يف زيارة مرىض السكري وتقديم االستشارات الطبية. كام التقى بأخصائيي الحميات 
الغذائية يف املركز ومبثقفي مرض السكري وبإداريي رعاية مرىض السكري وباألطباء 
من مختلف التخصصات، والتقى كذلك بالدكتور سهيل أبو شليح، أخصايئ الغدد الصم 

ورئيس لجنة السكري. 

“األوجه  عنوان  حملت  التي  محبوب  الدكتور  محارضة  شهدت  ذلك،  إىل  إضافة 
أكرث من ١٠٠ شخص  والتي حرضها  تتجنبها وما عالجها”،  للسكري: كيف  املختلفة 
من مجتمع أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، تفاعالً جميالً بني 
ثم  ومن  تناولوه  الذي  الغداء  عن  محبوب  الدكتور  سألهم  فقد  والحضور،  املحارض 
اعتمد عى اإلجابات لرشح مستويات الجلوكوز يف الدم وتأثريات ذلك عى أجسامهم. 
ثم أنهى محارضته بتقديم رشح لدور الحميات الغذائية السليمة والتامرين الرياضية 

يف السيطرة عى نسب السكر واألنسولني يف الجسم. 

ويف نهاية هذه الزيارة املميزة، نحن نتطلع اليوم إىل زيارة أخصايئ النسائية والتوليد، 
الدكتور أندرو ساتن، الذي سيزور املركز يف الفرتة بني ٢٢ و ٢4 من شهر مايو، حيث 

سيقوم بجولة كربى مع كادر املركز وتقديم محارضة للتواصل مع املجتمع. 

جدير بالذكر، أن سلسلة محارضات التواصل مع املجتمع التي اعتاد املركز تنظيمها هي 
مبادرة جادة من املركز هدفها تعزيز صحة وسالمة املجتمع وزيادة الوعي بالصحة 
العامة من خالل تقديم عدد من املحارضات التي تهم صحة االنسان واملجتمع والتي 

يلقيها أعضاء بارزون من مركز جونز هوبكنز ميديسن.

 آخر املستجدات يف رعاية مرىض السكري
بقلم: دانة بقعيقسزيارة عضو هيئة التدريس املتميز يف شهر أبريل
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للتواصل مع مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

تابعونا عىل قنوات التواصل االجتامعي

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

@JHAH_NEWS @JHAHNEWS Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

 لدينا اكرث من

٤٠5 متابع    

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

٤3٤ متابع    

هل أنت أحدهم؟

 لدينا اكرث من

35٧، 38 متابع    

هل أنت احدهم؟

 لدينا اكرث من

٦٦5 متابع 

هل أنت أحدهم؟

    لدينا اكرث من

١٧٤ متابع

 و ١3٠٠٠ مشاهد

هل أنت أحدهم؟
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وندوات  محارضات  حضور  فرصة  االلكرتوين  ميديسن  هوبكنز  جونز  موقع  يقدم 
طبية عرب الشبكة اإللكرتونية  خالل السنة حيث يقدم لكم الخرباء أحدث املعلومات 
مبختلف املواضيع الصحية. جميع الندوات تفاعلية ويليها جلسة أسئلة واجوبة مع 

الخرباء.

متبوعة  محارضة  دقيقة   3٠ من  مكونة  ندوة  كل  اإللكرتونية:  الشبكة  عرب  الندوات 
الطبيب املحارض.  تفضل بحضور  التفاعلية مع  ب 3٠ دقيقة من األسئلة واألجوبة 
املحارضات والندوات من أي مكان يف العامل، من منزلك، وبدون أي تكلفة. يجب أن 

يكون لديك اتصال بالشبكة اإللكرتونية.

املحافظة عىل الخصوبة - ما تحتاج إىل معرفته
انضم اىل ميندي كرستيانسون دوكتوراه يف الطب، خبرية الغدد الصامء 

التناسلية، ملعرفة املزيد حول هذا املوضوع .

األربعاء

٢5 مايو

٧-8 مساًء 

بالتوقيت الرشقي

االثنني

٦ يونيو

٧-8 مساًء

بالتوقيت الرشقي

JHM Online Seminars

http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthseminars/upcoming

محارضات جونز هوبكنز ميديسن عىل الشبكة اإللكرتونية

حقائق عن مرض اليم
يف  متخصص  املعدية  األمراض  يف  خبري  الطب  يف  دكتوراه   ، اوكت  جون 

و  العالجات  وأحدث  املرض  هذا  حول  الحقائق  ويعرض   ، اليم  مرض 

العالجات املتوفرة

  

هوبكنز  جونز  مركز  مع  بوظيفة  آفاقكم  من  وسعوا 

أرامكو الطبي

عن  يعلن  أن  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يرس 

وجود وظائف شاغرة للسعوديني.

لإلطــالع عــى الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا بزيــارة صفحــة 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــى لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

)JHAH(
ــا اكرث من لدين

 38,٠٠٠ 
متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟ 
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كن عىل تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

لســهولة التواصــل معكــم، نرجــو منكــم التفضــل بالعمــل 

عــى تحديــث بيانــات اتصالكــم، وذلــك لضــامن اســتالم 

خدماتنــا بيــرس وســهولة. 

العمــل عــى تحديــث رقــم هاتفكــم  نأمــل منكــم 

ــاء  ــتقبال أثن ــف االس ــب موظ ــالل مكت ــن خ ــوال م الج

للعيــادة. زيارتكــم 

التعليم

العزيز، 	  عبد  امللك  جامعة  من  الطبيعي  العالج  يف  البكالوريوس  شهادة  مروة  تحمل 

٢٠٠٩

نالت مروة الزمالة يف الرعاية الحرجة من مستشفى هيوستون ميثودست، يف تكساس، 	 

يف الواليات املتحدة األمريكية، عام ٢٠١5م. 

الوظيفة
معالجة فيزيائية يف وحدة الرعاية املكثفة يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي منذ 	 

عام ٢٠١١م.

كوادر طبية: مروة مخدوم
معالجة فيزيائية يف وحدة الرعاية املكثفة يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

اقتباس: 
»وجدت أنني شغوفة إىل حّد كبري مبعالجة املرىض الذين يحتاجون إىل عناية فائقة وحرجة، فغالباً ما يكون مثل هؤالء مصابون بأمراض صعبة ويفقدون قدراً كبرياً من قوة عضالتهم 

ويعانون من انخفاض حاد يف وظائفهم الحركية نتيجة مالزمتهم الفراش ألوقات طويلة جداً. والعالج الطبيعي هنا يكون مهامً للغاية وبالتايل فهو مهنة تدعو إىل الراحة النفسية بالنسبة 

يل، ألنها ترسم يف النهاية ابتسامة جميلة عىل وجوه أهل املريض حاملا يتّمكن من مغادرة غرفة العناية املركزة ويستطيع العودة إىل حياته الطبيعية«.
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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 4444- 3٠5 -8٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ١3-877-8883-٩٦٦+ 

 	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 

4444- 3٠5 -8٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــى الهاتــف رقــم  ١3-877-8883-٩٦٦+ 

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 4444- 3٠5 -8٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــى الهاتــف رقــم 84٠٠-877، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

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

املوظفــني و أفــراد عائالتهــم واملتقاعديــن، لإلقــالع عــن التدخــني. الربيــد االلكــرتوين: 

 	SmokingCessation@aramco.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــى الهاتــف رقــم ٦٦38  / ٦77٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق 877 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 3٠ 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 

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  ٠55٦٠٠٠4٦8 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  ١3-877-8883-٩٦٦+  ــف رق ــى الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ 4444- 3٠5 -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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نصائح  لتجنب  الجفاف

في  ييل بعض اإلقرتاحات املفيدة لتجنب الجفاف خالل الشهر الفضيل:

يشكل  املاء نسبة   ٧٠% تقريباً  من أجسامنا  وهو رضوري لجميع أعضاء الجسم  والعمليات  التي تتم فيه مثل التخلص

من الفضالت ونقل العنارص الغذائية والهضم ودورة الدم ستكون أيام الشهر الفضيل يف هذا العام طويلة وحارة، وعندما نتعرق 

فإن أجسامنا ¸كن أن تصاب بالجفاف بسبب ما نفقده من ماء. الجفاف خطر ويؤثر عىل أنشطة حياتنا اليومية م  يتسبب لنا 

باإلرهاق والدوار واإلمساك والصداع وضعف الرتكيز .

احذر من امللح  فهو يزيد من متطلبات الجسم لل ء ويجعلنا  نشعر بالعطش ويحمل الكليتÀ حمالً 

إضافياً للتخلص منه م  يتسبب باستنزاف املاء من أجسامنا. ولتجنب ذلك، قلل من كمية امللح التي 

تتناولها وقلل من كمية األطعمة املالحة التي تتناولها مثل الزيتون واملخلالت واألجبان املالحة 

والكاتشب والتتبيالت والصلصات ...إلخ  وبدالً من تناول هذه املقبالت  املالحة ¸كنك تناول األعشاب 

والبهارات والثوم والبصل والليمون حيث ¸كن إضافتها  للطعام من أجل تحسÀ  مذاقه ونكهته.

وزع رشب املاء وغÊه من السوائل عىل فرتات بعد وجبة اإلفطار، ورطب جسمك 

بتناول السوائل بÀ وجبتي اإلفطار والسحور بدال من رشب كميات كبÊة منه وقت 

السحور ألن ذلك سيدفع الكليتÀ إىل التخلص من املاء الزائد برسعة

حاول  أن تقلل من كمية املرشوبات املحالة بالسكر التي تتناولها لتتجنب إستهالك 

كميات كبÊة من السعرات الحرارية وبدالً من ذلك تناول إىل جانب وجبتك حساًء 

قليل الدسم باإلضافة إىل اللÒ قليل الدسم وعصÊ فاكهة غÊ محىل. تساعد هذه  

السوائل عىل تعويض العنارص الغذائية واملياه التي فقدها الجسم.

عىل املصابÀ بالسكري مراقبة مستوى السكر يف دمهم ألن 

مستويات السكر املرتفعة يف الدم تستنزف املياه من 

أجسامهم وتسبب لهم مزيداً من الجفاف.

احذر من الكافيÀ ألنه مدر للبول ويستنزف املاء من الجسم. حاول التقليل 

من تناول املرشوبات املحتوية عىل الكافيÀ وقت السحور مثل القهوة  

والشاي والكوال لتتجنب الجفاف خالل ساعات النهار.

تجنب تناول كميات كبÊة من الربوتÀ مثل اللحوم واألس ك والدواجن ألن 

الكليتÀ تستخدمان املاء من الجسم لترصيف مخلفات الربوتينات يف البول 

وهذا يزيد الحاجة إىل املاء ويسبب مزيداً  من الجفاف.  تجنب التعرض املفرط ألشعة الشمس وإلزم  

األماكن الباردة واملظللة قدراإلمكان.

تصميم: داليا برصاوي


