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٢4سفري التربع بالدم لعام ٢٠١5-٢٠١٦

٢5تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢٦منح اإلقامة الطبية يف أكتوبر

٢٦مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وشهادات االعتامد الرسمية

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

عــن أخبــار املركــز وتعزيــز النمــط الصحــي للحيــاة

لنمط حياة صحي

أكتوبر ٢٠١٦

بكــم يف صفحــة أخبــار مركــز جونــز  مرحبــاً 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي JHAH، حيــث ميكنكــم 
والحمــالت  االخبــار  أحــدث  عــىل  الحصــول 

الصحيــة الحاليــة واملقبلــة.

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

Salam.Jishi@JHAH.com 

 

للحصــول عــى أخبــار مركــز جونــز هوبكنــز 
املنــزيل: التوصيــل  -بخدمــة  الطبــي  أرامكــو 

 

الشــخيص  اإللكــرتوين  الربيــد  عنــوان   ســجل 
لجميع أفــراد عائلتــك وســيتمكنون أيضــاً مــن 
ــز  ــز جون ــن مرك ــة م ــار الصحي ــر األخب ــي آخ تلق

هوبكنــز أرامكــو الطبــي.

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

Health.Information@JHAH.com

 



رقم الصفحة ١

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتفل باألداء املتميز ملوظفي اإلستقبال يف عيادة األورام  

اســتطاع موظفــو مكتــب االســتقبال غــري الطبــي يف عيــادة األورام يف مركــز  جونــز هوبكنــز 

ــادة يف املستشــفى مــن  أرامكــو الطبــي مســاعدة املــرىض يف رحلتهــم يف أروقــة هــذه العي

خــالل تقديــم كل وســائل الراحــة لهــم ناهيــك عــن الرتحيــب الدافــئ بهــم. كانــت املهــام 

ــاليب  ــرد أس ــن مج ــرب م ــو أك ــا ه ــم م ــم تقدي ــب منه ــتقبال تتطل ــي االس ــة ملوظف اليومي

التواصــل املناســبة، فقــد اســتطاعوا جمــع مهاراتهــم بالتواصــل مــع فنــون الدبلوماســية يف 

التعامــل وحــل مشــكالت املــرىض وتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة والطبيــة لهــم والتحــي 

خــالل كل ذلــك بأجمــل وأرق الصفــات الشــخصية واإلنســانية. لقــد حقــق أداء كادر 

االســتقبال يف هــذه العيــادة درجــات عاليــة يف فنــون التعامــل مــع املــرىض منــذ بدايــة هــذا 

العــام. وخــالل الربــع الثــاين مــن عــام ٢٠١٦، حققــوا درجــات أعــىل فيــام يتعلــق بالجوانــب 

الخاصــة بتقديــم الخدمــات.

فريق اإلستقبال يف عيادة األورام:

محّمد الكاظم 	 

نورة املساعد 	 

فهد الدّحيالن 	 

 املعدل العام ألداء جميع  الهدف
العيادات

مكتب االستقبال لعيادة األورام

Q2٢٠١٦
خواص التعامل مع املرىض 

9٠ ٨5,5 9٠,٢ اللطافة واللباقة لكادر تسجيل املرىض

9٨٧,٦ ٠ 9٠,٦ اللباقة يف تعيني وجدولة مواعيد املرىض

تصوير: ليىل القفشات



رقم الصفحة ٢

نلتزم بالتميز دامئاً
وحدة الخدمات املتميزة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

يف عــامل الرعايــة الصحيــة التنافــي الــذي يشــهده العــامل اليــوم، أصبــح التفــّوق 

والتميــز يف هــذا املجــال تحديــاً هائــاًل، خاصــة وأن تحقيــق مطالــب املــرىض 

مل يعــد املقيــاس الرئيــي للنجــاح – بــل تعــداه إىل مــا هــو أبعــد مــن هــذا 

ــزة  ــات املتمي ــذا املســعى، أنشــأت وحــدة الخدم ــدف. وللمســاعدة يف ه اله

ــي. ــز أرامكــو الطب ــز هوبكن )Service Excellence Unit( يف مركــز جون

أنشــأت هــذه الوحــدة يف مطلــع هــذا العــام، ومهمتهــا الرئيســة هــي جمــع 

البيانــات التــي تتعلــق مبســتوى رضــا املــرىض والتعــاون مــع الخدمــات األخــرى 

ــني  ــودة ب ــرات املوج ــف الثغ ــي تخف ــة الت ــول املالمئ ــم الحل ــل تقدي ــن أج م

جــودة الرعايــة الصحيــة املقدمــة ورضــا املريــض. 

ــن  ــدة م ــرة املعتم ــاين، املدي ــا مزرع ــول تاتيان ــدة، تق ــذه الوح ــل ه ــن عم ع

ســيكس ســيجام لتجــارب املــرىض: "نحــن هنــا للتعــاون مــع األقســام مــن أجــل 

ــذ  ــاج إىل التحســني وإيجــاد وتنفي ــي تحت ــب الت ــد الجوان مســاعدتها يف تحدي

حلــول مالمئــة ومســتدامة وقيــاس درجــات األداء بشــكل طــوالين"، وتضيــف: 

"إن املنهــج الــذي نتبعــه تعــاوين جــداً حيــث نعمــل يــداً بيــد مــع الخدمــات 

األخــرى". 

تقــّدم )وحــدة الخدمــات املتميــزة( عــدداً مــن الخدمــات التــي تســاعد 

ــر جهودهــا، ومــن ضمــن  ــة يف تحســني وتطوي ــة و الغــري طبي األقســام الطبي

ــات:  ــذه الخدم ه

إدارة كافة االستطالعات الطبية والغري طبية. 	 

تقديم التقارير وتحليل البيانات. 	 

تحديد الجوانب التي تحتاج إىل التطوير والتحسني. 	 

ــم 	  ــامن التقدي ــام لض ــاء األقس ــفيات ورؤس ــاء املستش ــع رؤس ــاون م التع

ــض.  ــىل املري ــز ع ــي تركّ ــة الت ــة الصحي املناســب واملتواصــل للرعاي

العمــل مــع الخدمــات األخــرى مــن أجــل رســم وإنشــاء الربامــج وإيجــاد 	 

الحلــول املناســبة لحــل املشــكالت الصعبــة. 

تدريب موظفي اإلستقبال و مراكز االتصال الغري طبية. 	 

التنســيق مــع لجنــة إدارة وحــدة الخدمــات املتميــزة وإدارتهــا مــن أجــل 	 

تحســني تجــارب املــرىض.  

ــع  ــل م ــات والعم ــع البيان ــرتة األخــرية، انشــغلت الوحــدة يف جم وخــالل الف

املنظــامت املختلفــة، وحققــت يف ذلــك نجاحــات عــدة بعــد التدقيــق والتحقق 

مــن جهودهــا. يُظهــر الرســم البيــاين )يف صفحــة 3( التحّســن الواضــح يف 

إجــاميل رضــا املــرىض والــذي وصــل إىل ٨ باملئــة منــذ الربــع الرابــع مــن عــام 

٢٠١5م. وتقــول ســالم الجيــي، ممثلــة العالقــات العامــة والتســويق واالتصــال 

يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــن ذلــك: "لقــد الحظنــا حصــول تغري 

واضــح جــداً يف رضــا املــرىض، ونعــزو هــذا األمــر بشــكل رئيــس إىل تحقــق أمــور 

عــدة أثــرت إيجابــاً عــىل جميــع زّوار مرافــق املركــز – ومــن ضمنهــا مواقــف 

الســيارات ومكتــب االســتقبال"، وتضيــف: "لقــد تعاونــا مــع وحــدة الخدمــات 

املميــزة مــن أجــل إنشــاء وتنفيــذ )برنامــج للعنايــة بتجــارب املــرىض(. إن هــذا 

الربنامــج يهــدف إىل تدريــب الكــوادر األماميــة وتعريفهــم عــىل أفضــل مهــارات 

ــذي  ــي( ال ــل الرتحيب ــج الدلي ــم )برنام ــم، وتقدي ــرىض وأرّسه ــع امل ــل م التواص

ــز  ــة يف مرك ــق املختلف ــىل املراف ــم ع ــق يف تعريفه ــزّوار بح ــرىض وال ــاعد امل س

الظهــران الصحــي التابــع ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي."  

لقــد أنشــأت وحــدة الخدمــات املميــزة هنــا مــن أجــل تحســني تجــارب املرىض. 

إن رغبــت الخدمــة يف منطقتــك عــىل التّعــرف أكــر عــىل كيفيــة تقديــم وحــدة 

ــم  ــىل الرق ــا( ع ــال بـــ )تاتيان ــك االتص ــاعدة، فيمكن ــزة للمس ــات املمي الخدم

)٦٢5٨  ٨٧٧( أو إرســال بريــد إلكــرتوين لهــا عــىل العنــوان: 

tatiana.mezerhane.1@JHAH.com

نصائح لخدمات متميزة 

ــة ميكــن ان تحســن مــن  ــة مــن الرعاي ــريات الغــري لفظي التعب

ــارة املستشــفى  ــد  زي ــة املــرىض عن تجرب

 عند التعامل مع املرىض وأرسهم:

حافظ عىل إتصال برصي مناسب مع املريض و األرسة	 

حافظ عىل إنتباهك و تركيزك	 
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نلتزم بالتميز دامئاً
وحدة الخدمات املتميزة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

رضا املريض الخارجيني

رضا املريض املنوم يف املستشفى

النسبة الفعلية  

النسبة الفعلية  

النسبة املستهدفة 

النسبة املستهدفة 

أغسطس ٢٠١٦

أغسطس ٢٠١٦

 كانت النسبة املئوية لعدد املرىض املنومني يف املستشفى الذين اشرتكوا يف تحديد النتيجة 

اإلجاملية لتجارب املرىض وسجلوا 9،٨ أو ١٠/١٠

 كانت النسبة املئوية لعدد املرىض الخارجني الذين اشرتكوا يف تحديد النتيجة اإلجاملية 

لتجارب املرىض وسجلوا 9،٨ أو ١٠/١٠

 كانت النسبة املئوية لعدد املرىض الخارجيني الذين اشرتكوا يف تحديد النتيجة اإلجاملية 

لتجارب املرىض وسجلوا 9 أو ١٠/١٠

 كانت النسبة املئوية لعدد املرىض املنومني الذين اشرتكوا يف

 تحديد النتيجة اإلجاملية لتجارب املرىض وسجلوا 9 أو ١٠/١٠

١،4٨٦
  املرىض الذين شملهم االستطالع

طريقة االستطالع

رسالة قصرية 

٢3٢
 املرىض الذين شملهم االستطالع

طريقة االستطالع

مقابلة عرب الهاتف

٦٦.٦9 ٪

٪٦٦.٦٧

 الرسم البياين الخاص باستطالع رضا املرىض الخارجيني

 الرسم البياين الخاص باستطالع رضا املرىض املنومني يف املستشفى

43.٦٧

33.4

النسبة املستهدفة  

 %3٩.5

النسبة املستهدفة  

 %٤٠

4٠.٧

45.٦9

٪43.٦٧

٪45.٦9

٪39.5

٪4٠

١ ٢

٢

3

3

٤

٤

5

5

٦

٦

٧

٧

٨

٨

٩

٩

١٠

١٠١
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رشكاء يف التميز
ملواكبــة الوعــد بالتعليــم املســتمر،  بــدأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامــج رفــع مســتوى 
الجــودة  عــن طريــق الرتكيــز عــىل تبــادل املعــارف والخــربات مــن أجــل بنــاء  منظمــة رعايــة صحيــة 
مســتقلة وديناميكيــة. ميــزج مفهــوم برنامــج ”رشكاء يف التميــز“  بــني عقــود قامئــة مــن قبــل تقليــد 
طويــل مــن الرعايــة الطبيــة ذات الجــودة العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو 
الســعودية مــع الخــربة التعليميــة والرسيريــة الشــهرية لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج 
ــة التدريــس والعاملــني  ــارة أكــر مــن ٨٠ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ”رشكاء يف التّميــز“ حتــى اآلن زي

بجونــز هوبكنــز الطبيــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

ــز أرامكــو  ــز هوبكن يف ٢9 مــن شــهر أغســطس املــايض، اســتضاف مركــز جون

الطبــي محــارضة متميــزة ألقاهــا الدكتــور روبــرت هيجنــز، مــن رشكــة جونــز 

هوبكنــز ميدســن، واألســتاذ يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز. 

والدكتــور هيجنــز هــو أســتاذ للطــب ورئيــس الجراحــني يف قســم الجراحــة يف 

كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز، ومديــر برنامــج اإلقامــة يف جراحــات 

األوعيــة القلبيــة يف قســم جراحــات القلــب. 

بــدأ هيجنــز زيارتــه التــي امتــدت ليومــني متتاليــني بتقديــم محــارضة يف قاعــة 

ــي  ــل الجراح ــودة التداخ ــوان "ج ــي بعن ــران الصح ــز الظه ــرات يف مرك املؤمت

وصحــة املريــض: املريــض املناســب يف الوقــت املناســب.... يف كل مــرة" أمــام 

أكــر مــن ٢5٠ شــخصاً مــن موظفــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي.  

وبعــد إجــراء سلســلة مــن الجــوالت التفقديــة األساســية، قــى اليــوم يف عقــد 

عــدة اجتامعــات مــع أطبــاء مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مــن معهــد 

ــدم  ــوم األول، ق ــب والعظــام. ويف عــرص الي ــر والقل ــة والتخدي ــوم العصبي العل

محــارضة للتواصــل مــع املجتمــع بعنــوان: "جونــز هوبكنــز وأرامكــو – رشاكــة 

للمســتقبل"، ناقــش فيهــا الجراحــة يف العــامل )ومنهــا جراحــات زراعــة األعضــاء( 

والرشاكــة مــع مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي وصحــة املريــض وجــودة 

الرعايــة الصحيــة. 

ــز  ــز هوبكن أكــر مــن ٦٠ شــخصاً مــن رشكــة أرامكــو الســعودية ومركــز جون

أرامكــو الطبــي واملرافــق الطبيــة املتعاقــد معهــا مــن قبــل مركــز جونــز 

ــرص )MDFs( حــروا املحــارضة،  ــة باملخت ــي واملعروف ــو الطب ــز أرامك هوبكن

وكان مــن بــني الحارضيــن مايــك هانــي، القنصــل األمريــي العــام يف الظهــران. 

و محــارضات التواصــل مــع املجتمــع مصّممــة بالدرجــة األســاس لتعزيــز صحــة 

وســالمة املجتمــع وإغنــاء املعــارف الطبيــة ملــامريس الرعايــة الصحيــة يف مركــز 

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس املتميز الدكتور روبرت هيجنز 

من جونز هوبكنز ميدسني 
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جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ويف عمــوم اململكــة. 

ــم  ــاح التقيي ــبيل إلنج ــذه: "إن الس ــه ه ــن زيارت ــز ع ــور هيجن ــول الدكت ويق

العــايل للجــودة وعمليــة التطويــر والتحســني هــو تحديــد أداء املرافــق املختلفة 

وتطبيــق أفضــل املامرســات الطبيــة"، وأضــاف: "وباملثــل، فــإن خطــوات إنجــاح 

ــات  ــد أســاس املشــكالت أو العملي ــة رفــع جــودة الجراحــات هــو تحدي عملي

التــي تحتــاج إىل الدراســة والنقــاش، وتحديــد معايــري الجــودة ومــن ثــم وضــع 

ــن أجــل  ــون ســوياً م ــق ويعمل ــراد الفري ــا كل أف ــة يشــرتك فيه خطــة تقوميي

ــاح النتائــج. والهــدف مــن وراء ذلــك هــو إجــراء العمليــة الصحيحــة  إنج

ــج للمريــض املناســب يف الوقــت املناســب".  وتحقيــق أفضــل النتائ

ــاء  ــوم الثالث ــداء أقيمــت ي ــة غ ــرشف يف مأدب ــف ال ــز ضي ــور هيجن كان الدكت

ــة  ــة الطبي ــب جــودة الرعاي ــة رئيســة مكت ــن أغســطس، برعاي ــق 3٠ م املواف

وســالمة املريــض )CQPSO(، الســيدة شــارون مايــرز. وكان الغــرض مــن ذلــك 

ــدام  ــل باالنع ــزة واملتمث ــة املرك ــة الطبي ــدة الرعاي ــاز وح ــال بإنج ــو االحتف ه

ــزي   ــدي مرك ــط وري ــع خ ــة بوض ــدم املرتبط ــاب مجرىال ــوادث الته ــام لح الت

)CLABSI( ألكــر مــن عــام – وهــذا مــؤرش رئيــس لالهتــامم الكبــري بصحــة 

وســالمة املريــض. جديــر بالذكــر أن عــدوى املنشــآت الصحيــة )CLABSI( هــو 

واحــد مــن األســباب الرئيســة املؤديــة للمــوت )إذ ترتفــع نســب املــوت جــراء 

اإلصابــة بهــا إىل ٢5٪( ناهيــك عــن تكاليــف عالجــه الباهظــة يف املستشــفيات. 

يهــدف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي إىل أن يكــون عــدد اإلصابــة بهذه 

العــدوى صفــراً ســواء يف جميــع وحــدات العنايــة املركــزة الخاصــة بــه. إن منــع 

ــات  ــن مرشوع ــد م ــة )CLABSI( كان واح ــآت الصحي ــدوى املنش ــار ع انتش

الزمالــة الدراســية لعــام واحــد يف معهــد آرمســرتونج. 

أنهــى الدكتــور هيجنــز زيارتــه املميــزة بإقامــة سلســلة مــن االجتامعــات التــي 

ــة وجراحــات  ــز، وهــي: القلبي ناقــش فيهــا الــرشاكات الثــالث يف برامــج التميّ

القلــب، واألوعيــة الدمويــة وجراحاتهــا، والجراحــات بواســطة الروبــوت 

ــري.  ــق الصغ والش

ــت  ــي كان ــة الت ــات التقليدي ــني املامرس ــع ب ــز( تجم ــرة )رشكاء يف التّمي إن فك

ــذ عقــود يف مجــال  ــة بأرامكــو الســعودية متارســها من ــرة الخدمــات الطبي دائ

الرعايــة الطبيــة والربامــج القويــة والحديثــة التــي يقدمهــا اليــوم مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي والربامــج التعليميــة التــي أعــاد تجديدهــا وتحديثهــا. 

ــن  ــن ١٠٠ م ــر م ــز( أك ــج )رشكاء يف التمي ــتضاف برنام ــذا، اس ــا ه وإىل يومن

ــز  ــي مرك ــن موظف ــز ميدســني وم ــز هوبكن ــة جون ــن يف رشك ــاء املميزي األعض

ــز أرامكــو الطبــي. ــز هوبكن جون
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نصائح حول الصحة والتغذية الصحية لطالب املدارس

 

خــالل ســنوات الدراســة، ميــر الطفــل واملراهــق بتطــورات جســدية كثــرية وملحوظــة، وال 

ــب  ــك، تلع ــري. ولذل ــلوب التفك ــاغ وأس ــىل الدم ــل ع ــم ب ــىل الجس ــو ع ــك النم ــرص ذل يقت

ــم.  ــل والجس ــو العق ــاً يف من ــبة دوراً جوهري ــة واملناس ــة الصحي التغذي

ــة الســيئة واإلســتهالك املفــرط للدهــون املشــبعة والســكريات وصفــة  ــد التغذي تّع

رسيعــة لإلصابــة بشــتى أنــواع األمــراض غــري املعديــة الســكري وأمــراض القلــب والســكتات 

الدماغيــة والبدانــة املفرطــة وهشاشــة العظــام وأنــواع معينــة مــن الرسطــان. ولكــن تربيــة 

األبنــاء عــىل اتبــاع التغذيــة الصحيــة منــذ الصغــر، ســيجعلهم يعتــادون مســتقبالً عــىل اتبــاع 

أســاليب حياتيــة صحيــة طــوال حياتهــم. 

يقــدم قســم التغذيــة العالجيــة و خدمــات الغــذاء يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

بعــض النصائــح التــي تّعــرف الوالديــن عــىل طــرق التغذيــة الســليمة والصحيــة واالختيــارات 

املناســبة مــن املأكــوالت واملرشوبــات:

عــىل الوالديــن توفــري األطعمــة واملرشوبــات الصحيــة داخــل املنــزل وتدريــب أبنائهــم 	 

ــات. إن  ــرك الوجب ــرشاب وعــدم ت ــام وال ــار املناســب والصحــي مــن الطع عــىل اختي

تنــاول ثــالث وجبــات صحيــة ومتوازنــة غذائيــاً ومــن ٢ إىل 3 وجبــات صحيــة أخــرى 

خــالل اليــوم أفضــل بكثــري مــن تنــاول ثــالث وجبــات كبــرية. 

كلنــا بــات يعلــم اليــوم هــذه الحقيقــة: أن وجبــة اإلفطــار الصباحيــة هــي أهــم وجبــة 	 

يف اليــوم كلــه. لذلــك، فــإن اعتيــاد األبنــاء عــىل تنــاول فطــور متــوازن وصحــي صبــاح 

كل يــوم يســاعدهم كثــرياً يف الرتكيــز الذهنــي يف املدرســة وينّمــي مهاراتهــم التعلميــة. 

يجــب أن يكــون الوالــدان قــدوة ألبنائهــم، مــن خــالل اعتيادهــام عــىل تنــاول كل مــا 	 

ــام  ــام ونشــاطهام ووزنيه ــىل صحته ــة ع ــام أو رشاب، واملحافظ ــن طع ــي م هــو صح

تحــت الســيطرة ليكونــا مثــاالً أعــىل لألبنــاء. 

نحــن نحــث الطــالب عــىل اســتخدام النمــوذج )صحنــي( )My Plate( لتنظيــم 

وجباتهــم الغذائيــة ومراعــاة أن تحتــوي عــىل أطعمــة ومرشوبــات صحيــة ومغذيــة 

ــم. وهــذا النمــوذج هــو:  ــم ونشــاطهم وتركيزهــم وأوزانه ــظ عــىل صحته تحاف

ــن 	  ــة م ــري املحــالة أو قطع ــذرة غ ــوب ال ــة أو حب ــاً كامل ١/4 الصحــن يتضمــن حبوب

الخبــز األســمر أو األرز أو الباســتا أو البطاطــا )مشــوية أو مســلوقة(. هــذا الربــع ميّــد 

الجســم بالطاقــة واألليــاف والكثــري مــن الفيتامينــات واملعــادن. 

١/4 الصحــن يحتــوي عــىل الفواكــه الطازجــة أو املجففــة أو غــري املحــالة. إن رغبــت 	 

بالعصــري فيجــب أن يكــون طازجــاً. 

١/4 الصحن مخصص للخروات )النيئة أو املطبوخة(. 	 

ــني، كاللحــم األحمــر الخــايل مــن الدهــون أو الدجــاج 	  ١/4 الصحــن مخصــص للربوت

املنــزوع الجلــد أو املأكــوالت البحريــة أو البيــض أو الجــن القليــل الدســم أو اللبنــة 

أو زبــدة الفــول الســوداين. 

3 أكــواب يف اليــوم مــن الحليــب أو منتجــات األلبــان. ويفضــل هنــا تنــاول الحليــب القليــل 

ــات  ــب بالربوتين ــد الطال ــد مي ــذا البن ــنينة، وه ــادي أو الش ــم أو الزب ــن الدس ــايل م أو الخ

ــاء العظــام.   ــة يف بن والكالســيوم والفيتامــني )د( الروري

األطعمة واملرشوبات التي نويص بها: 

ــة لنمــو الجســم وتطــوره واملحافظــة 	  املــاء: هــو مــن أكــر العنــارص الغذائيــة أهمي

ــة  ــدورة الدموي ــام وال ــاص الطع ــم وامتص ــة كالهض ــه الحيوي ــف أعضائ ــىل وظائ ع

ــاً.  ــاء يومي ــن امل ــواب م ــني ٦ إىل ٧ أك ــا ب ــذ م ــد. يجــب أن يســتهلك التلمي ــة الجل وصح

ــب 	  ــان كالحلي ــات األلب ــم مبنتج ــة الدس ــان الكامل ــات األلب ــتبدال منتج ــويص باس ن

وغــريه القليلــة الدســم أو الخاليــة منــه لتقليــل الســعرات الحراريــة ونســبة الدهــون 

املشــبعة.   



رقم الصفحة ٧

نصائح حول الصحة والتغذية الصحية لطالب املدارس

 
نــويص باســتبدال الحبــوب املكــررة والدقيــق األبيــض بالحبــوب الكاملــة أو الدقيــق 	 

األســمر لزيــادة كميــة األليــاف والفيتامينــات واملعــادن التــي يســتهلكها الطفــل. 

إن تنــاول الفواكــه الطازجــة أو املجففــة أكــر صحيــة مــن الفواكــه املعلبــة أو العصائــر 	 

املحــالة. أفضــل وســيلة إلعــداد الخــروات هــو بطبخهــا بالبخــار أو خبزهــا يف الفــرن 

أو تقليبهــا عــىل النــار بزيــت قليــل جــداً بــدالً مــن قليهــا بالزيــت الغزيــر أو طبخهــا 

بالزبــدة أو الكرميــة. 

لحاميــة التلميــذ مــن اإلصابــة بنقــص الحديــد، احــرص عــىل أن تحتــوي وجباتــه عــىل 	 

ــد كاللحــم األحمــر الخــايل مــن الدهــون والدجــاج  ــة بالحدي ــع األطعمــة الغني جمي

املنــزوع الجلــد والحبــوب املعــززة وبيــاض البيــض، مــع مراعــاة أن الحديــد املوجــود 

يف البقوليــات املطبوخــة واألوراق الخــراء يكــون قليــل االمتصــاص، ولكــن الفيتامــني 

ــة والطامطــم  ــر الفيتامــني ج يف الفواكــه الحمضي ــة امتصاصــه، ويتواف ج يعــزز عملي

والفلفــل األخــر. 

أفضــل الزيــوت التــي ميكــن اســتعاملها يف الطعــام هــو زيــت الزيتــون أو زيــت دوار 	 

ــون  ــتعامل الده ــويص باس ــن ال ن ــوال. ولك ــت الكان ــذرة أو زي ــت ال ــمس أو زي الش

الحيوانيــة والدهــون الصلبــة والزبــدة وزيــت جــوز الهنــد أو زيــت النخيــل. وأفضــل 

ــة هــي  ــات الدهــون والســعرات الحراري ــل مــن كمي ــي تقل ــخ الطعــام الت طــرق طب

ــداً بقــي الطعــام يف الزيــت.  ــز بالفــرن أو الشــوي وال ننصــح اب الطبــخ بالبخــار أو الخب

الوجبات الصحية: 

الحليــب أو اللــن أو الزبــادي القليــل أو الخــايل الدســم أو الزبــادي املطعــم بالفواكــه 	 

الطازجــة أو مخفــوق الحليــب القليــل الدســم. 

املهلبية املصنوعة من الحليب القليل أو الخايل الدسم والفواكه. 	 

مكعبات الجن القليلة الدسم والفواكه. 	 

البيتــزا املحــرة مــن الدقيــق األســمر واملغطــاة بطبقــة مــن لجــن القليــل الدســم أو 	 

الدجــاج املنــزوع الجلــد أو الخــروات. 

الساندويشــات املحــرة مــن الخبــز األســمر والجــن القليــل الدســم أو اللبنــة القليلــة 	 

الدســم أو الحمــص بطحينــة مــع الخــروات. 

سندويشــات الدجــاج املنــزوع الجلــد أو البيــض، أو زبــدة الفــول الســوداين املقرمــش، 	 

ــم أو  ــح الطامط ــع رشائ ــون م ــن الده ــايل م ــر الخ ــم األحم ــا أو اللح ــمك التون أو س

الخيــار. 

الدقيق األسمر واللكعك الذي يحتوي عىل الفواكه والقليل من السكر. 	 

كيك املوز أو الجزر. 	 

الفواكه الطازجة أو املجففة أو عصائر الفواكه غري املحالة. 	 

الخروات النيئة أو املطبوخة. 	 

ــة 	  ــة القليل البطاطــا املشــوية املخبــوزة بالفــرن واملغطــاة بطبقــة مــن الجــن أو اللبن

الدســم. 

سندويشــات الزعــرت املحــرة مــن أرغفــة الخبــز األســمر واملحشــية باللبنــة أو الجــن 	 

القليــل الدســم مــع رشائــح الطامطــم أو الخيــار. 

الفشار الخايل من الدسم 	 

التسّوق الصحي: 

ميكــن ألطفالــك الصغــار أن يشــاركوا يف رحــالت التســوق الصحيــة وتحضــري األطبــاق 	 

املختلفــة يف املنــزل. يحــب األطفــال الطعــام الــذي يســاعدون يف تحضــريه. ميكنهــم أن 

يســاعدوك يف وضــع قامئــة التســّوق ورشاء األطعمــة واملرشوبــات الصحيــة. 

الطازجــة 	  الفواكــه  أطفالكــم هــي:  لصحتمــك وصحــة  الجيــدة  األطعمــة  مــن 

واملجففــة، ألــواح الفواكــه املجففــة، الخــروات، الحبــوب واملكــرسات غــري اململحــة، 

ــري  ــذرة غ ــق ال ــة، رقائ ــوب الكامل ــم، الحب ــة الدس ــة والخالي ــان القليل ــات األلب منتج

املحــالة )cereals(، عصائــر الفواكــه غــري املحــالة، الزبــادي املطعــم بالفواكــه والقليــل 

ــوم  ــمرين، اللح ــة األس ــة، األرز واملعكرون ــوداين املقرمش ــول الس ــدة الف ــم، زب الدس

الحمــراء الخاليــة مــن الدهــون، املأكــوالت البحريــة، الدجــاج املنــزوع الجلــد، الزيــوت 

ــه دامئــاً  ــا، الرسديــن، الســاملون والحمــص. وتذكــر أن تنتب ــات، التون ــة، البقولي الصحي

ــة هــذه املنتجــات.  ــخ صالحي لتاري

ــىل الســكر، 	  ــة ع ــات املحتوي ــة واملرشوب ــا: األطعم ــة فمنه ــري الصحي ــة غ ــا األطعم أم

ــوب املحــالة، والشــكوالتة، والصــودا، والســكاكر، والصوصــج،  ــز األبيــض، والحب والخب

والجــن الكرميــي، والوافــل، والبــان كيــك، والبســكويت الحــاوي عــىل الكرميــة، 

واملعجنــات الدســمة واملحــالة. إضافــة إىل رقائــق البطاطــا، واللحــم املجفــف بامللــح، 

واملرتديــال، وقطــع الدجــاج املقليــة )الشــيكن ناجيتــس( والتتبيــالت والصلصــات 

الدســمة، والفشــار املالــح أو الحــاوي عــىل النكهــات، واملكــرسات اململحــة، والحليــب 

ــاري.  ــل الدســم والكاســرتد التج ــىّل الكام ــادي املح أو الزب

نصائح مهمة تهم صحتك وسالمتك:  

واظب عىل غسل يديك باملاء والصابون أو تعقيمها جيداً بسائل التعقيم. 	 

أغســل أســنانك بعــد كل وجبــة وقبــل النــوم وقــم بزيــارة طبيــب األســنان مــرة 	 

يف الســنة عــىل األقــل. 

قلل من استهالك الحلويات واملرشوبات املحتوية عىل السكر. 	 

ــة أي نشــاط ريــايض ســاعة واحــدة عــىل األقــل 	  كــن نشــطاً مــن خــالل مزاول

ــوم.  كل ي

ــوذات 	  ــتعمل خ ــيارة واس ــد إىل الس ــا تصع ــان حامل ــزام األم ــع ح ــس وض ال تن

ــة.  ــادة الدراج ــد قي ــان عن األم

يجب أن تنام ما بني ٧ إىل ٨ ساعات يف اليوم. 	 



رقم الصفحة ٨

 مسافة أقل للحصول عى الرعاية الصحية
بقلم: براديل ويلكينسونمرحباً بكم يف مركز رأس تنورة الصحي

عندمــا وصــل الدكتــور دانيــل ريجامونتــي، الرئيــس التنفيــذي املؤقــت ورئيــس املوظفــني 

مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، إىل الظهــران ألول مــرة، زار مركــز رأس تنــورة الصحي، 

وكانــت تلــك الزيــارة جــزءاً مــن الربنامــج التعريفــي املقــّدم لــه. خــالل تلــك الزيــارة، لفــت 

ــاك،  ــة املوظفــني هن ــة ولطاف ــة العالي ــا، املهني ــة أمــور: أوله ــي ثالث ــور ريغامونت نظــر الدكت

وثانيهــا: املعــدات واألجهــزة واملبنــى االســتثنايئ لهــذا املركــز، وثالثهــا: عــدم اســتغالل املرفــق 

بكامــل إمكانياتــه. 

بعــد تلــك الزيــارة بفــرتة قصــرية جــداً، قــّدم الدكتــور ريجامونتــي فكــرة كان يراهــا أفضــل 

ــى تتضمــن االســتغالل  ــي الت ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز  جون ــة مــرىض مرك وســيلة لخدم

الكامــل والفّعــال لكافــة إمكانيــات مركــز رأس تنــورة الصحــي، وقــد حظيــت هــذه الفكــرة 

مبوافقــة مجلــس إدارة ورشكــة أرامكــو الســعودية. وبنــاًء عــىل هــذه الفكــرة؛ يف العــارش مــن 

شــهر يوليــو املــايض، بــدأت رشكــة أرامكــو الســعودية بنقــل مــا يقــرب مــن ٦٠٠ موظــف 

وعوائلهــم، الذيــن كانــوا يف الســابق يتلقــون العــالج يف مركــز الظهــران الصحــي، إىل مركــز 

ــة مــن   ــة  مكون ــم نقــل دفعــة ثاني ــع مــن شــهر ســبتمرب، ث ــورة الصحــي. ويف الراب رأس تن

5٠٠ موظــف. 

وعــىل مــدى األشــهر الثامنيــة عــرش إىل األربعــة والعرشيــن القادمــة، ســينتقل مــا يقــارب 

١٠٠٠ موظــف مــع عوائلهــم إىل مركــز رأس تنــورة الصحــي للحصــول عــىل كافــة احتياجاتهم 

ــأن هــذا املركــز لــن يكــون مخصصــاً  ــر بالذكــر ب ــة الطبيــة األوليــة. ومــن جدي مــن الرعاي

ــن يف  ــرىض املوجودي ــة امل ــه األولي ــن رعايت ــتفيد م ــل سيس ــط، ب ــورة فق ــكان رأس تن لس

الظهــران، مــن أجــل تقليــل عــدد املــرىض الذيــن يتلقــون العــالج يف الظهــران.  

ــذه  ــن ه ــي ع ــورة الصح ــز رأس تن ــض يف مرك ــرشيف التمري ــرية م ــرش، كب ــارا بيل ــول ت وتق

ــة  ــة الصحي ــري الرعاي ــن توف ــداً م ــرسورون ج ــا م ــني هن ــع العامل ــة: »جمي ــوة املهم الخط

األوليــة للمــرىض«، وتضيــف: »أصبــح مركزنــا قــادراً عــىل تقديــم الرعايــة األوليــة لألطفــال 

ــة«.  ــة متكامل ــة طبي ــم رعاي ــاًل لتقدي ــح مؤه ــل، وأصب ــاء والحوام والنس

ــودة  ــتوى الج ــع مس ــرار، وهي:رف ــذا الق ــاذ ه ــت دوراً يف اتخ ــباب لعب ــة أس ــك ثالث هنال

الرعايــة الصحيــة، والحفــاظ عــىل ســالمة املــرىض، ومالمئــة الرعايــة الطبيــة املقدمــة. 

واســتناداً إىل ذلــك، اعتمــد القــرار عــىل بشــكل حــرصي عــىل جغرافيــة املــكان، فالتقليــل 

ــة  ــة صحي ــر الناجــم عنهــا سيســاعد عــىل الحصــول عــىل رعاي مــن ســاعات الســفر والتوت

أفضــل. وسيســتفيد موظفــي أرامكــو الســعودية الســاكنني والعاملــني يف املناطــق الشــاملية 

ــة األوليــة  مــن رأس تنــورة، مــن هــذا املركــز الــذي ســيلبي كافــة احتياجاتهــم مــن الرعاي

ــة. ــة العاجل ــوارئ والرعاي ــات الط وخدم

ويتحــدث الدكتــور عــامر ســتّار، طبيــب األرسة ورئيــس وحــدة الرعايــة األوليــة يف مركــز رأس 

تنــورة الصحــي عــن هــذا االنتقــال بقولــه: »نجــري حاليــاً عمليــة انتقــال منهجيــة ومنظمــة، 

ولهــذا الســبب نقــوم بهــا عــىل شــكل دفعــات لــي نضمــن حصــول كل فــرد عــىل الرعايــة 

الطبيــة التــي يحتاجهــا بشــكل متناســق فعــال إىل أن تنتهــي عمليــة االنتقــال برمتهــا«.  

ــادة لألســنان وبعــض  ــاك أيضــاً عي ــة، هن ــة متكامل ــة أولي باإلضافــة إىل وجــود مرافــق رعاي

الخدمــات التخصصيــة األخــرى، مبواعيــد مســبقة. وتوجــد حاليــاً يف مركــز رأس تنــورة 

ــادة  ــة وعي ــزم والجلدي ــب الروماتي ــام وط ــاب والعظ ــة كاألعص ــادات تخصصي ــي عي الصح

األذن واألنــف والحنجــرة، ويف نهايــة هــذا العــام، ســتفتتح عيــادات أخــرى للعيــون والقلــب.

وعــن ســري املواعيــد واألعــامل يف مركــز رأس تنــورة الصحــي، تقــول انتصــار املغاســلة، وهــي 

ــاملية:  ــة الش ــط باملنطق ــات النف ــة يف عملي ــوارد البرشي ــة يف امل ــاعدة إحصائي ــل مس تعم

"كنــت كاآلخريــن الذيــن انتابهــم بعــض القلــق عــىل صحتــي وصحــة أرسيت عندمــا ســمعت 

الخدمــات املتوفــرة يف مركــز رأس تنــورة الصحــي )تجــري الخطــط حاليــاً 

ــرىض  ــن امل ــدة م ــداد املتزاي ــدم األع ــات لتخ ــذه الخدم ــدد ه ــادة ع لزي

ــز(: ــني إىل املرك املنقول

١3 طبيب أرسة أو طبيب عام 	 

١ طبيب رعاية أولية متخصص بالنساء والوالدة	 

١ طبيب رعاية أولية متخصص بطب األطفال 	 

)راجع سجالت األطباء الخاص مبركز راس تنورة عىل املوقع	 

)www.jhah.com > Physician directory        

ممرضني 	 

قابالت 	 

األشعة 	 

العالج الطبيعي 	 

املخترب 	 

الصيدلية 	 

عيادة األسنان 	 

التغذية 	 

اإلســعاف                   	  ســيارات  ضمنهــا  )ومــن  الطبيــة  الطــوارئ  خدمــات 

الفــوري( واإلســعاف 

العيادات الخارجية	 

بانتقالنــا، ولكننــي قــررت االنتظــار ومراقبــة الوضــع"، وتضيــف انتصــار: "مــا وجدتــه إىل اآلن 

أن الوقــت الــذي نقضيــه يف القيــادة أصبــح أقــل توتــراً وأقــل مســافة، وأصبحــت املواعيــد 

متوفــرة واملرفــق برمتــه والعاملــني يف املركــز بغايــة الكفــاءة واللطــف".   

إن االنتقــال ملركــز رأس تنــورة الصحــي، هــو مثــال لعمليــات النقــل التــي ســتحصل مســتقبالً 

ــه  ــل طاقت ــي يف كام ــاء الصح ــز األحس ــح مرك ــا يصب ــاء عندم ــاكنني يف األحس ــرىض الس للم

ــز  ــق إىل مرك ــن بقي ــرب م ــن املــرىض الســاكنني بالق ــل م ــدد أق ــل ع ــد نق التشــغيلية، وعن

بقيــق الصحــي. 
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يف ضمن تّوجه يركز بالدرجة األساس عى مصلحة وصحة املريض، يقدم األطباء العاملون يف مركز الرعاية األولية ملركز رأس تنورة الصحي، 

بقيادة الدكتور عّمر سّتار، مع مرضاهم بكراس مطبوع يقدم ملحة مخترصة عن السرية الشخصية لكل طبيب يعمل يف هذا املركز ويشمل 

كذلك معلومات مهمة ومفيدة تتعلق بالرعاية األولية يف مركز رأس تنورة الصحي.

مريضنا العزيز،

من أجل تحسني جودة الرعاية الصحية 

والطبية املقدمة لكم، أّود تشجيعكم عىل 

اإلتصال يب للرد عىل جميع استفساراتكم 

املتعلقة باحتياجاتكم الصحية. 

أنا واثق بأن هذه الخطوة ستحسن من 

استغالل الوقت مبا فيه منفعتكم وستعزز 

جودة الرعاية الصحية املقدمة لكم. 

للحصول عىل وصفاتكم الطبية الروتينية من 

األدوية والعالجات، ميكن للموظفني استخدام 

.)SAP myhome( املوقع

مع فائق االحرتام،

الدكتور عاّمر ستّار

الدكتور عّمر سّتار
أخصايئ يف طب األرسة

رئيس مركز الرعاية األولية يف 

مركز رأس تنورة الصحي

للمزيــد مــن املعلومــات حــول طلبــات املختــرب ونتائــج التحاليــل 

املختربيــة وإعــادة رصف األدويــة والعالجــات، ميكنكــم االتصــال 

يب عــن طريــق

Amar.Sattar@JHAH.com :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف األريض: ٤١٩5 ٦٧٨ ٠١3

الرقــم:  عــى  املركــزي  االتصــال  مبركــز  االتصــال  ميكنكــم 

٨٠٠3٠5٤٤٤٤، ثــم اختيــار )املواعيــد(، ثــم )رأس تنــورة(، ثــم 

)قســم الرعايــة األوليــة(، ثــم )التحــّدث مــع موظــف البدالــة(، 

ثــم )إدخــال رقــم الشــارة الخــاص بــك(، ثــم )تعيــني املواعيــد 

الجديــدة(، ثــم )إخبــار موظــف البدالــة بأنــك ترغــب يف تــرك 

ــّتار(.  ــور س ــالة للدكت رس

حقائق مفيدة

يعتــرب قســم الرعايــة األوليــة يف مركــز رأس تنــورة الصحــي أكــرب بـــ4٠٪ تقريبــاً مــن 

مبنــى الرعايــة األوليــة )مبنــى رقــم 5٠( يف الظهــران. 

ــة األوليــة يف رأس تنــورة مســاحة تصــل إىل 9,9٠٠ مــرت مربــع،  يشــغل مبنــى الرعاي

ــى رقــم 5٠( يف الظهــران فيشــغل مســاحة قدرهــا  ــة )مبن ــة األولي ــى الرعاي ــا مبن أم

ــع.  ٦,3٠٠ مــرت مرب

أعــرب الســيد أحمــد الراشــدي وهــو مهنــدس يف مصفــاة رأس تنــورة، 

عــن ارتياحــه مــن التجديــدات الحاصلــة يف مركــز رأس تنــورة الصحــي، 

بقولــه: "لقــد ارتحــت مــن نقــي إىل مركــز رأس تنــورة الصحــي ووجــدت 

ذلــك مالمئــاً، خاصــة وأن طاقــم العمــل هنــاك يف غايــة الكفــاءة 

والعنايــة«، وأضــاف: »كنــت مــرتدداً يف البدايــة، ولكننــي مــرور اليــوم 

بهــذا التغيــري". 
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دام عزك يا وطن
Best wishes on the Saudi 

National Day 
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اليوم العاملي للقلب - ٢٩ سبتمرب

 حقيقــة: تعتــرب أمــراض القلــب واألزمــات القلبيــة أســباباً أساســية للوفــاة يف مختلــف أرجــاء 

العــامل، فهــي تــودي بحيــاة أكــر مــن ١٧ مليــون شــخص يف العــام الواحــد تبعــاً إلحصائيــات 

الجمعيــة الدوليــة للقلــب. 

ــري  ــة غ ــاول األطعم ــني وتن ــل والتدخ ــول والكس ــة والخم ــة املفرط ــر: البدان ــل الخط عوام

الصحيــة وعــدم الســيطرة عــىل مســتويات الســكر يف الــدم وضغــط الــدم وتراكــم الدهــون 

ــة.  ــة الدموي يف األوعي

خطــة العمــل: إذاً، ال بــّد مــن وضــع خطــة محكمــة ملواجهة كل ذلــك. تقدم وحــدة خدمات 

ــرتاتيجيات  ــض االس ــك بع ــي ل ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــة يف مرك ــة الرسيري التغذي

الغذائيــة املهمــة التــي ستســاعدك يف خفــض فــرص اإلصابــة بزيــادة الكولســرتول يف الجســم 

ــة  ــرص اإلصاب ــري ف ــكل كب ــتقلل بش ــايل س ــة وبالت ــة املفرط ــدم والبدان ــط ال ــاع ضغ وارتف

بأمــراض القلــب التــي تــؤدي إىل املــوت يف عمــر مبكــر، وســتجنبك هــذه النصائــح كذلــك 

ــة وهشاشــة العظــام وبعــض  ــة كالســكري واألزمــات القلبي ــة باألمــراض غــري املعدي اإلصاب

أنــواع الرسطــان.

قلـّـل مــن اســتهالك األطعمــة الغنيــة بالدهــون املشــبعة واملتحولــة كمنتجــات األلبــان 	 

الكاملــة الدســم والدهــون الحيوانيــة واللحــوم املّصنعــة والدســمة والحلويــات 

ــكويت.  ــات والبس واملعجن

قلّــل مــن اســتهالك امللــح واألطعمــة املالحــة كاملخلــالت والصلصــات وتتبيــالت 	 

الســلطة والحســاء املعلــب واللحــوم املّصنعــة واملكــرسات املالحــة. 

واضــب عــىل مامرســة الرياضــة لخســارة الــوزن الزائــد وحافــظ عــىل وزنــك املثــايل 	 

ــاً. إن الخمــول  ــي تســتهلكها يومي ــة الت ــة الســعرات الحراري ــة كمي مــن خــالل موازن

إىل        تــؤدي حتــامً   الحراريــة  بالســعرات  الغنيــة  األطعمــة  واســتهالك  والكســل 

ــة.  ــة املفرط البدان

ابتعــد عــن قــّي الطعــام يف الزيــت واســتعض عــن ذلــك بخبــزه يف الفــرن  أو        	 
ــاء.  ــلقه بامل س

ــة، 	  ــة الصحي ــن األطعم ــث ع ــك، ابح ــارج منزل ــام خ ــاول الطع ــب يف تن ــا ترغ عندم

ــان  ــات األلب ــة ومنتج ــه املجفف ــة والفواك ــوب الكامل ــروات والحب ــه والخ كالفواك

ــد  ــة الدســم والدجــاج الخــايل مــن الجل ــة الدســم واللحــوم املنزوع ــة والقليل الخالي

ــوب غــري املحــالة )cereals( واملكــرسات غــري  ــر والحب ــة والعصائ واملأكــوالت البحري

ــة.  ــوت الصحي ــة والزي اململح

ــد 	  ــا تزي ــة ألنه ــات الكحولي ــه )الســالب واإليجــايب( واملرشوب ــب التدخــني بنوعي تجن

مــن نســب اإلصابــة بشــتى أنــواع األمــراض املهلكــة وتقلــل نســبة األوكســجني 

الواصــل إىل الدمــاغ والعضــالت. اجعــل منزلــك ومــكان عملــك وســيارتك واألماكــن 

ــن التدخــني.  ــاً م ــة متام ــن خالي ــا، أماك ــي ترتاده ــة الت العام

واظــب عــىل مامرســة الرياضــة بانتظــام، كاملــي الرسيــع ملــدة تــرتاوح بــني 3٠ إىل ٦٠ 	 

دقيقــة يف اليــوم. إن مامرســة متاريــن اإليروبكــس الهوائيــة تعــزز صحتــك ونفســيتك 

وتقلــل مــن الضغــط والتوتــر النفــي وتزيــد مــن صحــة العظــام وكتلــة العضــالت 

ــل  ــه وتقل ــم كل ــة يف الجس ــدورة الدموي ــط ال ــي وتنش ــك الصح ــىل وزن ــظ ع وتحاف

ــدم  ــط ال ــدم وضغ ــكر يف ال ــتويات الس ــىل مس ــة ع ــاعدك يف املحافظ ــهية وتس الش

ــة.  والكولســرتول ضمــن مســتوياتها الطبيعي

ــاة 	  ــاليب الحي ــاع أس ــىل اتب ــل ع ــك يف العم ــك وزمالئ ــك وأصدقائ ــراد أرست ــّجع أف ش

ــدة.  ــة املفي ــات الغذائي ــة والحمي ــة والحيوي الصحي

إعداد: قسم التغذية العالجية و خدمات الغذاء يف مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي



رقم الصفحة ١٢

 نصائح لعمل حلويات خفيفة وصحية 

ــب  ــن الصل ــد أو الده ــكر والزب ــكري والس ــرشاب الس ــض وال ــق األبي ــرب الدقي يعت

ــات  ــة مكون ــه املختلف ــم ومنتجات ــل الدس ــب الكام ــكوالتة والحلي ــرسات والش واملك

تجاريــة وتقليديــة تدخــل يف صناعــة معظــم أطبــاق الحلويــات. ولكــن هــذه 

املنتجــات غنيــة بالســعرات الحراريــة والدهــون وتــؤدي بالتــايل إىل الزيــادة يف الــوزن 

ورفــع مســتويات الســكر والكولســرتول يف الــدم، فيزيــد بذلــك خطــر اإلصابــة بشــتى 

األمــراض التــي لهــا عالقــة بالغــذاء واألدهــى مــن ذلــك أنهــا تُغــري بتنــاول املزيــد 

ــوة املــذاق.    ــد مــن األطعمــة الحل واملزي

لذلــك، فقــد وضعــت لــك وحــدة التغذيــة الرسيريــة يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي بعــض النصائــح التــي قــد تُلهمــك بصناعــة أطبــاق حلــوة خفيفــة وصحيــة 

ــه عــىل صحــة  ــة منخفضــة وتحافــظ يف الوقــت ذات ــة وذات ســعرات حراري ومغذي

وســالمة قلبــك:

قلّل من كمية السكر والدهون املذكورة يف الوصفة األصلية إىل نصف الكمية 	 

املذكورة. 

استخدم الحليب )أو منتجاته( الخايل أو القليل الدسم عوضاً عن الحليب أو 	 

الجن الكامل الدسم املذكور يف الوصفة األصلية.

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

كاملة باثنني من بياض البيض. 

قم بخبز أو شوي الحلويات بدالً من قليّها بالزيت. 	 

أضف الفواكه املجففة بدالً من السكر أو الرشاب السكري )الشرية أو القطر(. 	 

وميكن استعامل املحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية مثل 

الستيفيا كبديل عن السكر. إن إضافة الدارسني )القرفة( إىل الحلويات يجعل 

مذاقها أطيب.

استبدل الزبدة أو الدهن الصلب بكميات معتدلة من الزيوت الصحية كزيت 	 

دوار الشمس أو الكانوال.

استبدل نصف كمية الزيت بصلصة التفاح لجعل قوام الحلويات أكر خفة 	 

ولتقليل السعرات الحرارية.

استعمل الدقيق األسمر بدالً من األبيض.	 

ميكن تزيني الحلويات برشائح من الفواكه أو الجوز أو اللوز بدالً من الكرمية أو 	 

الشوكوالته أو جوز الهند.

قلّل كمية املكرسات إىل النصف واستعمل القرفة بدالً منها.	 

قّدم الحلويات بكميات صغرية.	 

قّدم الحلويات كوجبة خفيفة بعد الوجبة األساسية. 	 



رقم الصفحة ١3

الوصفات الصحية

  املقادير )٦حصص(:  

١/٢ كيلو )5٠٠ غم( من لحم العجل املفروم والخايل من الدهون  	 

١/٢ كيلو )5٠٠ غم( من معكرونة السباجيتي السمراء )غري مطبوخة( 	 

3 مالعق طعام كبرية من فتات الخبز املصنوع من الطحني الكامل 	 

)١( بيضة كاملة 	 

)٢( بصلة مفرومة 	 

)٢( فصني من الثوم املفروم 	 

)٢( كوب من الطامطم املفرومة ناعامً 	 

)3( مالعق طعام كبرية من الزعرت )األوريجانو( الطازج واملفروم 	 

)3( مالعق طعام كبرية من البقدونس الطازج واملفروم 	 

)١( ورقة غار جافة 	 

)٢( ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 

فلفل أسود حسب الرغبة 	 

)5( أكواب من املاء 	 

طريقة التحضري:

يف مقــالة عميقــة نوعــاً مــا وبقليــل مــن زيــت الكانــوال، قــم بتشــويح البصــل والثــوم 	 

إىل أن يصبــح طريــاً. 

ــة 	  ــو وورق ــاء واألوريجان ــن امل ــوب واحــد م ــع ك ــة م ــه الطامطــم املفروم أضــف إلي

الغــار والفلفــل األســود. دع املزيــج يغــي لخمســة دقائــق ثــم اخفــض النــار واطبخــه 

عــىل نــار هادئــة لعــرشة دقائــق. 

السباجيتي مع كرات اللحم
@JHAH_NEWS
#JHAH_Recipes

ــن كل 	  ــل م ــز والقلي ــات الخب ــع فت ــروم م ــزج اللحــم املف ــرات اللحــم، ام لتحضــري ك

ــرة  ــع 3٠ ك ــن أن تصن ــود. ميك ــل األس ــة والفلف ــس والبيض ــو والبقدون ــن األوريجان م

ــة.  مــن هــذه الكمي

أسقط كرات اللحم يف صلصة الطامطم التي أعددتها واطبخ املزيج لـ3٠ دقيقة.  	 

ويف مقــالة أخــرى عميقــة اغــي الســباجيتي يف 4 أكــواب مــن املــاء لعــرش دقائــق أو 	 

إىل أن تنضــج، ثــم صّفهــا مــن املــاء وضعهــا يف وعــاء التقديــم. 

قم بصب صلصة الطامطم وكرات اللحم فوق السباجيتي. 	 

زيّن الطبق مبا تبقى من البقدونس املفروم.  	 

ميكنــك تقديــم هــذا الطبــق مــع الســلطة والزبــادي )أو اللبنــة( القليــل أو الخــايل مــن 	 

الدســم لجعلــه أكــر توازنــاً ولزيــادة قيمتــه الغذائيــة.

محتوى الدهون والسعرات الحرارية )لكل حصة(: 

٢5٠ سعرة حرارية  	 

٦ غرامات من الدهون  	 

إعداد: قسم التغذية العالجية و خدمات الغذاء يف مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي



رقم الصفحة ١4

FNP، MPH ،بقلم: أنجيال ويلكينز باسيت

ما هو رسطان عنق الرحم؟

ما هو مسحة عنق الرحم أو )PAP Smear(؟

 .)cervical cancer( هو فحص يهدف إىل الكشف عن رسطان الرحم أو عنق الرحم

وما هو رسطان عنق الرحم )Cervical Cancer(؟

هــو نــوع مــن الرسطــان ينمــو ببــطء يف الرحــم. والرحــم يف النســاء هــو عبــارة عــن نســيج 

يفصــل بــني املهبــل والرحــم. ظهــرت الفحوصــات االعتياديــة، ومنهــا »مســحة عنــق الرحــم« 

أو )PAP smear( عــىل وجــه التحديــد، يف أربعينيــات القــرن املــايض، وأول مــن تّوصــل إىل 

هــذا االبتــكار الرائــد يف عــامل الطــب هــو الدكتــور جــورج بابانيكــوالو، وكان رسطــان عنــق 

الرحــم يف حينهــا املســبب الرئيــس لوفيــات النســاء يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

بفضــل الكشــف املبكــر عــن رسطــان عنــق الرحــم، انخفضــت نســبة اإلصابــة بهــذا املــرض 

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ألكــر مــن 5٠ باملائــة، وانخفضــت عــىل أثــر ذلــك نســبة 

الوفيــات بهــذا الرسطــان بشــكل ملحــوظ )بحســب مــا أعلنتــه الجمعيــة األمريكيــة 

للرسطــان )ACS( يف عــام ٢٠١٦م(. عــىل الرغــم مــن أن رسطــان عنــق الرحــم مســؤول عــاّم 

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــدة يف الوالي ــة فقــط مــن حــاالت الرسطــان الجدي يقــارب ١ باملائ

)بحســب إحصائيــات الجمعيــة األمريكيــة للرسطــان لعــام ٢٠١٦م(، إال أن عــدد اإلصابــات 

ــبة  ــتصل نس ــام ٢٠١٦م، وس ــة يف ع ــف حال ــل إىل ١3 أل ــد تص ــم ق ــق الرح ــان عن برسط

ــاة.   ــة وف ــات إىل 4 آالف حال الوفي

ومــن املؤســف أن هــذه النســبة يف ارتفــاع مســتمر يف باقــي أرجــاء العــامل نتيجــة لعــدم 

ــم املضــاد  ــر التطعي ــق الرحــم« أو )PAP smear( ولعــدم تّوف إجــراء فحــص »مســحة عن

 ،))Human Papilloma Virus )HPV( ــا ــرشي أو البابيلوم ــي الب ــورم الحليم ــريوس ال لف

والــذي ينتقــل بــني البــرش عــرب االتصــال الجنــي ويعتــرب املُســبب الرئيــس لرسطــان عنــق 

الرحــم. يف عــام ٢٠١٢م، ارتفــع عــدد اإلصابــات بهــذا الرسطــان إىل مــا يقــارب 53٠ ألــف 

حالــة، وشــّكل بذلــك رابــع أكــر أنــواع الرسطانــات انتشــاراً بحســب إحصائيــات الصنــدوق 

 .)٢٠١٦ ,WCRF( ــدويل لبحــوث الرسطــان ال

تــم التّوصــل مؤخــراً إىل اخــرتاع مصــل جديــد يحمــي البــرش مــن اإلصابــة بفــريوس الــورم 

 ,CDC( ــابات ــباب والش ــه للش ــوىص بإعطائ ــا )HPV(، وي ــرشي أو البابيلوم ــي الب الحليم

٢٠١٦(، ويعتــرب هــذا املصــل الجديــد إجــراءاً وقائيــاً فّعــاالً يف حــال عــدم وجــود أيــة أعــراض 

لهــا عالقــة بوجــود خلــل يف أنســجة الرحــم )dysplasia( أو برسطــان عنــق الرحــم. 

إرشادات مهمة:
 

يتوجــب عــىل جميــع النســاء اللــوايت تــرتاوح أعامرهــن بــني ٢١ و٦5 ســنة وليــس لديهــن أي 

تاريــخ طبــي يتعلــق بنتائــج َمرضيــة أظهرهــا »فحــص مســحة عنــق الرحــم« أو كان لديهــن 

ــق الرحــم، إجــراء »فحــص مســحة  ــات برسطــان عن ــخ عائــي يضــم عــدد مــن اإلصاب تاري

ــأن.  ــذا الش ــب يف ه ــارة الطبي ــنوات، واستش ــم« )PAP smear( كل 3 أو 5 س ــق الرح عن

ومــن الــروري أن تجــري النســاء ســنوياً فحــص )Well Woman Exam )WWE(( والــذي 

ــة  ــدي ومناقشــة أي ــامت وفحصــاً للث ــن الفحوصــات املتخصصــة والتطعي ــدداً م يشــمل ع

مشــكالت صحيــة قــد تظهــر مــن هــذه الفحوصــات. 

ما هو اإلجراء الذي يجب اتباعه للحصول عى فحص رسطان عنق الرحم 

)Cervical Cancer(؟

 PAP( يجــب أوالً تحديــد موعــد مــع مقــدم الرعايــة األوليــة املختــص مبســحات عنق الرحــم

smear( وإجــراء فحــص )Well Woman(. إن هــذه الفحوصــات ســتحدد بعــد ذلــك أنــواع 

الفحوصــات والتطعيــامت التــي ســتحتاجها املــرأة )كالفحوصــات املتعلقــة بالثــدي أو عنــق 

الرحــم أو التطعيــامت، وغريهــا(. وقــد يقــوم مقــّدم الرعايــة األوليــة بإجــراء الفحوصــات أو 

قــد يوصيــك باستشــارة طبيــب أخصــايئ النســاء و الــوالدة. 



رقم الصفحة ١5

"الرضاعــة الطبيعيــة ليســت فقــط حجــر األســاس الــذي يحــدد تطــّور صحــة الطفــل، بــل 

هــي األســاس الــذي يُبنــى عليــه تطــّور الــدول"، كانــت تلــك الجملــة واحــدة مــن الشــعارات 

ــة  ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــة )WHO( ومنظم ــة العاملي ــي الصح ــا منظمت ــي اعتمدته الت

)اليونيســيف( )UNICEF(، وهــي أيضــاً متثــل قضيــة مهمــة يهتــم بهــا مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي بشــكل جــّدي، إميانــاً منــه بــأن اإلســتثامر الحقيقــي يف البــرش يبــدأ 

يف مرحلــة مبكــرة مــن العمــر. 

ــام ١99٢م  ــذ ع ــة من ــة الطبيعي ــدويل للرضاع ــبوع ال ــنوياً باألس ــال س ــامل االحتف ــاد الع اعت

)WABA(. وعــن هــذه الفعاليــة العامليــة تقــول جــوان موريــس املرشفــة يف قســم املخــاض 

والــوالدة، أن الدليــل عــىل التقديــر الكبــري الــذي تتمتــع بــه الرضاعــة الطبيعيــة، أنهــا قــد 

أصبحــت يف العــام ٢٠١5م واحــدة مــن أهــداف التطــّور املســتدامة التــي نــادى بهــا قــادة 

العــامل مــن أجــل إنهــاء الفقــر وحاميــة كوكــب األرض وضــامن الرفاهيــة واالزدهــار. 

وخــالل هــذه الســنة، ركــزت القابــالت الثالثــة وهــن: ريجينــا جراهــام )واملعروفــة 

باســم جرينــا( ومارغريــت ماشــيجو ومــودي ماشــانجو )واملعروفــة باســم مافانيــي( 

ــام إذا كان  ــق في ــة تتعل ــئلة مهم ــة وطرحــن أس ــة الصحي ــي الرعاي ــىل موظف جهودهــن ع

ــاع  ــىل إرض ــات ع ــجيع األمه ــح بتش ــكل الصحي ــم بالش ــون بعمله ــون يقوم ــؤالء املوظف ه

ــة،  ــة الطبيعي ــق بالرضاع ــة تتعل ــدوة ثقافي ــد ن ــرة تنعق ــن بشــكل طبيعــي. ألول م أطفاله

وقــد تزامــن عقدهــا خــالل األســبوع العاملــي للرضاعــة الطبيعيــة، الــذي امتــد مــن األول 

مــن شــهر أغســطس إىل الســابع منــه يف مركــز الظهــران الصحــي. انعقــدت هــذه النــدوة 

عــىل مــدار يومــني اثنــني، مــن الثالــث إىل الرابــع مــن شــهر أغســطس ويف وقــت مناســب 

ــوالدة  ــاض وال ــم املخ ــالت يف قس ــالت العام ــن القاب ــن م ــدد ممك ــرب ع ــور أك ــن حض يضم

وموظفــي عيــادة التوليــد وعيــادة مــا قبــل وبعــد الــوالدة، ووحــدة العنايــة املركــزة لحديثــي 

ــج الســالمة أخصــايئ                                    ــة ومنســقي برنام ــال الخارجي ــادة األطف ــوالدة، وممرضــات مــن عي ال

النســائية    واألطفــال.   

لقــد اجتمعــت يف هــذه النــدوة جميــع الوحــدات التــي كان هدفهــا املشــرتك هــو تعزيــز 

ــب املناســب عــىل  ــوا التدري ــن وتلق ــد اجتمــع كل الحارضي ــة. لق ــة الطبيعي ــرة الرضاع فك

ــة  ــدوة ملوظفــي لرعاي ــة هــذه الن ــي. كان الهــدف مــن وراء إقام ــي ومتري ــم طب ــد طاق ي

الصحيــة هــو اإلحتفــال باألســبوع العاملــي للرضاعــة الطبيعيــة ومراجعــة منهــج مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي املتعلــق بتقديــم الدعــم واملســاعدة لألمهــات املرضعــات. وقالــت 

د. زينــة خوري-ســتيفينز، رئيســة طاقــم التمريــض يف مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 

بــأن أهــداف النــدوة تتفــق مــع التوجيهــات العــرشة )أو الخطــوات العــرشة( التــي وضعتهــا 

ــة )اليونيســيف(،  ــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفول منظمــة الصحــة العاملي

والتــي تهــدف إىل دعــم الرضاعــة الطبيعيــة الناجحــة. 

 يحتفل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع العامل بيوم الرضاعة الطبيعية العاملي 

ــن  ــن م ــدة ولك ــرة الجدي ــت بالفك ــل« ليس ــي األفض ــة ه ــة الطبيعي ــرة أن »الرضاع وفك

املهــم أن نــردد هــذه العبــارة مــن الحــني لآلخــر وأن نذكــر موظفــي الرعايــة الصحيــة عــىل 

الــدوام بفوائدهــا. ولهــذا اختــارت القابــالت الرتكيــز عــىل الخطــوة الثانيــة مــن التوجيهــات 

العــرشة، والتــي تقــول: تدريــب طاقــم الرعايــة الصحيــة وجعلهــم يكتســبون كافــة املهــارات 

ــرش. وتشــمل النقــاط األساســية التــي يركــز موظفــو  ــوات الع الروريــة لتنفيــذ الخط

الرعايــة الصحيــة عليهــا مــن خــالل نــدوة الرضاعــة الطبيعيــة تحقيــق األهــداف التاليــة: 

التابعة ملركز 	  املرافق  كافة  التي تجري يف  الوالدات  الطبيعية يف جميع  الرضاعة  دعم 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

الطبيعية«، 	  للرضاعة  الذهبية  »الساعة  فكرة  تبني  بقوة  موريس  جوان  تدعم 

الجديد وخلق  التواصل الحي والجسدي بني األم ووليدها  إيجاد  التي تشجع 

نوع من الرتابط بينهام من خالل الرضاعة الطبيعية. إن الرضاعة الطبيعية هي 

تجربة جسدية طبيعية تعزز الرابط بني األم وطفلها ومتده بكل العنارص الغذائية 

الرورية لنمّوه. 

تُبقي الرضاعة الطبيعية األم وطفلها عىل تواصل مستمر ألربع وعرشين ساعة 	 

يف اليوم. 

عدم تشجيع استخدام الحليب الصناعي كبديل عن الرضاعة الطبيعية. 	 

ــا، رئيســة قســم طــب األطفــال والنســائية والتوليــد فتقــول إن  أمــا جاســينتا أوكا-أوجوبون

رســالتنا األساســية هــي: الرضاعــة الطبيعيــة هــي األفضــل ملــا لهــا مــن فوائــد جّمــة لــألم 

ــه وتنعكــس هــذه  ــل ل ــالً ال مثي ــني وتفاع ــني اإلثن ــق رابطــاً خاصــاً ب ــي تخل ولوليدهــا، فه

ــه  ــه وطريق ــه وأمان ــه وصحت ــلوكه ونطق ــل وس ــات الطف ــىل ترصف ــد ع ــام بع ــة في التجرب

ــن. ــه مــع اآلخري تعامل
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صحة القلب: أسئلة يجيب عليها أخصايئ القلب شيادي ندوميل

اسألوا الخرباء

ملســاعدتك يف املحافظــة عــىل صحــة قلبــك، ســيجيب الدكتــور شــيادي نيدوميــل، األســتاذ املســاعد يف كليــة الطــب يف جامعــة جونــز هوبكنــز، يف مدينــة بالتيمــور، يف واليــة ماريالنــد 

األمريكيــة، عــىل أهــم األســئلة التــي تتعلــق بالتامريــن املناســبة لصحــة القلــب واألدويــة والحميــة املناســبة لحاميــة القلــب مــن األمــراض، وغريهــا مــن املوضوعــات.

ملساعدتك يف املحافظة عىل صحة قلبك، سيجيب الدكتور شيادي نيدوميل، األستاذ املساعد 

يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز، يف مدينة بالتيمور، يف والية مرييالند األمريكية، عىل 

أهم األسئلة التي تتعلق بالتامرين املناسبة لصحة القلب واألدوية والحمية املناسبة لحامية 

القلب من األمراض، وغريها من املوضوعات.

كيف أخّفض مستوى الكولسرتول يف جسمي؟ 

الكاملة  والحبوب  واألسامك  والخروات  بالفواكه  غنية  حمية  باتباع  أويص  ذلك،  لتحقيق 

ونسبة بسيطة من الكربوهيدرات والفواكه املجففة. تُسهم التامرين الرياضية وفقدان الوزن 

بشكل كبري يف خفض مستوى الكولسرتول يف الدم. 

أو فايربايتس   )ezetimibe( إيزيتيميب للكولسرتول مثل  تناول األدوية املخفضة  كام ميكن 

وأماناً.  فاعلية  األكر  فهي   )statins( الستاتني  أدوية  أما   ،)niacin( نياسني  أو   )fibrates(

ويجري حالياً دراسة عالجات أخرى والتي قد تتوفر خالل السنوات املقبلة. 

أزمة  تجنب وقوع  يحاولون  الناس عندما  يواجهها  التي  الشائعة  املشكالت  ما هي 

قلبية أو معالجة مرض ما يف القلب؟

من أكر املعوقات التي يرددها الناس هي: 

أحتاج للوقت ألركز فيه عىل صحة قلبي. 	 

أحتاج للامل للمشاركة يف النشاطات التي تفيد صحة القلب. 	 

كثري من الناس ال يفهمون متاماً الوضع الصحي لقلوبهم.   	 

ولكن هنالك تحديات ومشكالت أكرب وأكر مام ذكرناه والتي تبعدنا عن االهتامم بصحتنا 

فيه عىل صحتك. حاول  باقتطاع جزء من يومك لرتكز  فأنا أويص وبشدة  كام يجب، ولهذا 

مامرسة التامرين الرياضية واتباع نظام غذايئ صحي، واجعل ذلك جزءاً ال يتجزأ من روتني 

يومك املعتاد. 

ميكنك مامرسة الكثري من السلوكيات الصحية التي لن تكلفك مادياً اليء الكثري، وكمثال عىل 

ذلك، استخدم جهاز حساب الخطوات )أو البيدوميرت( لحساب خطواتك سواء كنت يف العمل 

أو يف املدرسة )عىل أن يكون هدفك األويل الوصول إىل 5 آالف خطوة يف اليوم ثم الوصول 

بعد ذلك تدريجياً إىل ١٠ آالف خطوة يف اليوم(، وحاول استخدام السالمل بدالً من املصعد اثناء 

وجودك يف العمل ألنها الخيار األفضل واألكر صحة. 

كام أويص أن تناقش وضعك الصحي مع مقّدم الرعاية الصحية، وأن تطرح عليه كل األسئلة 

لتحسني            لسبل  أفضل  حول  ودقيق  واضح  فهم  لديك  يتكّون  لي  بصحتك  تتعلق  التي 

صحة قلبك. 

كيف تؤثر السمنة أو شحوم البطن عى القلب؟ 

إن تراكم الشحوم حول منطقة الخرص والبطن معناه ارتفاع نسبة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم 

والكولسرتول غري الطبيعي والسكري وأمراض القلب. 

ولكن التامرين الرياضية وفقدان الوزن من شأنهام تقليل نسب اإلصابة بهذه األمراض. ففي 

مجال التامرين الرياضية، أويص مبامرسة بعض متارين اإليروبك الهوائية ملا ال يقل عن 3٠ 

دقيقة يف أغلب أيام األسبوع. يجب أن يكون هدفك الرئيس أن يصل محيط خرصك إىل ٨٨ 

سم )بالنسبة للنساء( و١٠٢ سم )بالنسبة للرجال(. 



رقم الصفحة ١٧

الدكتور شيادي ندوميل، دكتوراه يف الطب
أستاذ مساعد يف جامعة جونز هوبكنز الطبية

يف  الطب  قسم  يف  مريهوف  اي  روبرت  مساعد  أستاذ  ندوميل  شيادي  الدكتور 

القلب  وأمراض  السمنة  بني  العالقة  عىل  أبحاثه  ترتكز  هوبكنز.  جونز  جامعة 

عوامل  أن  ندوميل  الدكتور  أثبت  وقد  القلب.  قصور  الدموية، وخاصة  واألوعية 

بني  العالقة  تفسري  يف  محدود  استخدام  ذات  التقليدية  الوعائية  القلبية  الخطر 

السمنة وأمراض القلب.

حصل الدكتور ندوميل درجة البكالوريوس يف العلوم الطبيعية بامتياز من جامعة 

جونز هوبكنز وله عايل الدكتوراه الطبية بامتياز من جامعة كلية الطب بجامعة 

هارفارد. أكمل تدريبه الطب الباطني يف مستشفى بريغهام والنساء، حيث شغل 

أيضا منصب رئيس املقيم الطبية. وكان ايضاً رئيس زميل طب القلب يف جامعة 

جونز هوبكنز. خالل تدريب الزمالة، حصل الدكتور ندوميل عىل شهادة يف القلب 

واألوعية الدموية و علم األوبئة من جامعة جونز هوبكنز. التحق بالكلية هوبكنز 

يف يوليو ٢٠١١ كأستاذ مساعد يف قسم أمراض القلب. يف عام ٢٠١٢، عني أستاذ 

مساعد يف جامعة جونز هوبكنز، متنح كل خمس سنوات ألعضاء هيئة التدريس 

ألقلية صغار اثنني يف كلية الطب الذين يظهرون التميز يف مجال دراستهم.

ستايل  اليف  من  املفرطة  للسمنة  الفرعية  اللجنة  يف  عضو  هو  ندوميل  الدكتور 

مؤخراً  شغل  األمريكية.  القلب  لجمعية  القلب  ايض  صحة  و  الصحة  ومجلس 

منصب رئيس من الكلية األمريكية ألمراض ايض القلب ومفكرين وهو أحد أعضاء 

أحد  هو  ندوميل  الدكتور  الرسيرية.  الصامء  للغدد  األمريكية  للجمعية  الفريق 

املراجعني النظراء لخمس مجالت طبية، مبا يف ذلك مجلة الجمعية الطبية األمريكية 

والدورة الدموية.

لقــد نــرش هــذا املحتــوى يف األصــل مــن قبــل مكتــب التســويق واإلتصــاالت يف جونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد 

طبــع هنــا بــإذن مــن مكتــب التســويق واإلتصــاالت يف جونــز هوبكنــز الطبيــة. ال يجــوز إعــادة اإلســتخدام 

وإعــادة طباعــة إضافيــة. يقصــد إلعــالم و لتوعيــة القــراء وليــس بديــال عــن استشــارة الطبيــب.

من           نقاط   5 مقابلها  تخر  وزنك  من  باوندات   ١٠ كل  خسارة  أن  صحيح  هل 

ضغط دمك؟ 

من املؤكد أن خسارة الوزن تنعكس بشكل إيجايب عىل صحة جسمك عامة وعىل ضغط دمك 

وعىل تقليل عوامل الخطر التي تهدد صحة قلبك. وكمعدل، إن كنت بديناً، فإن خسارة 5 

باملائة من وزن جسمك )أي ٧.5 باونداً إن كان وزنك ١5٠ باونداً، و١٠ باوندات إن كان وزنك 

٢٠٠ باونداً( يقلل بوضوح من ضغط دمك االنقبايض )الرقم الذي يف األعىل( مبعدل 3 وحدات 

ومن ضغط دمك االنبساطي )الرقم الذي يف األسفل( مبعدل وحدتني. كام إن خسارة املزيد 

من الوزن تُسهم بشكل كبري يف خفض ضغط الدم. 

ماذا يتوجب عّي أن أفعل إن مل تظهر نتائج مرضية من أدوية ضغط الدم؟ 

يف بعض األحيان يستجيب املريض لرتكيبة دواء معينة دون أخرى، لذلك، من الروري أن 

تستشري طبيبك يف هذا األمر لي تجد الرتكيبة الدوائية التي تناسب جسمك. 

وعندما تجد الرتكيبة املناسبة، عليك أن تراقب ضغط دمك يف املنزل، وأن تقتني جهازاً جيداً 

لقياس ضغط الدم. إن كنت تتناول العديد من األدوية الخاصة بضغط الدم )والتي قد تصل 

إىل 3 أو 4 أدوية( وبجرعات مرتفعة دون حصولك عىل االستجابة املتوقعة، فعليك أن تستشري 

طبيبك ملعرفة األسباب األخرى املؤدية الرتفاع ضغط دمك. 
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العناية بأسنان أطفالنا
بقلم: الدكتور محمد الزاير 

إن نخر األسنان منذ الطفولة املبكرة )أو ما يسمى بـ Early childhood caries( )ECC( هو 

مرض شائع جداً ومنترش بني األطفال تحت سن السادسة، واالسم العلمي له هو )التجاويف 

لدى األطفال  داخل األسنان( )cavity(. ويعترب هذا املرض من أكر األمراض املزمنة شيوعاً 

يف العامل. 

املبكر  الوطني لبحوث صحة وسالمة واألطفال والتعليم  لدراسة حديثة أجراها املركز  وفقاً 

 National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early(

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الخامسة  سن  يف  األطفال  من  باملئة   44 فإن   ،)Education

يعانون من أكر من سن منخور واحد. وأظهرت الدراسة أيضاً أن 93 باملئة من األطفال بني 

  .)ECC( عامي 5 و٧ سنوات يعانون من »نخر األسنان منذ الطفولة املبكرة« أو

ويف اململكة العربية السعودية، وجدت دراسة أجريت يف العام ٢٠١4م يف جامعة الدمام أن 

٧٠٪ من األطفال تحت سن الخامسة يعانون من »نخر األسنان منذ الطفولة املبكرة« إن لهذه 

النسبة املرتفعة توابع عدة، ال تتوقف فقط عند املعاناة التي يعانيها الطفل من آالم األسنان، 

بل أنه معرض أيضاً لإلصابة بااللتهابات التي ستجربه عىل التغيّب عن الدراسة فينخفض بذلك 

مستواه األكادميي ويبدأ بفقدان أسنانه قبل األوان ناهيك عن تردي صحته العامة والتوابع 

املادية الباهظة امللقاة عىل عاتق األرسة وعىل النظام الصحي للدولة. 

لهذا السبب، أصبح من الروري أن يتناول اآلباء ومقدمو الرعاية الصحية واملّدرسون هذه 

املشكلة الحيوية، إذ إن مشاركاتهم الفعالة يف حلّها سيؤثر بشكل إيجايب وفاعل عىل حياة 

خالل  من  للطفل  منوذجاً  الرعاية  ومقدمو  اآلباء  يكون  أن  أيضاً  املهم  من  وأصبح  الطفل. 

للطفل  املناسبة  واألدوات  النموذجية  البيئة  وتوفري  الصحية  والسلوكيات  للعادات  اتباعهم 

ليبدأ بنفسه بالعناية بصحة فمه وأسنانه عىل أكمل وجه. 

تقدم عيادة األسنان يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أدناه بعض املعلومات والنصائح 

التي تساعد اآلباء يف املحافظة عىل صحة أطفالهم وتنمية العادات السليمة لديهم للعناية 

بصحة أسنانهم.

بعض املفاهيم الخاطئة التي تتعلق بصحة الفم واألسنان

ال يفهم الكثري من اآلباء واملربون مدى أهمية صحة األسنان، لذا نقدم أدناه بعض املفاهيم 

الشائعة والتي ال تعترب خاطئة فقط بل ترتك آثاراً سلبية عىل الصحة العامة للطفل: 

أن أسنان الطفل مؤقتة ورسعان ما ستسقط، لذا ال حاجة للقلق بهذا الشأن.

بني  الصحيحة  الفراغات  املحافظة عىل  يف  مهامً  دوراً  الطفل  أسنان  تلعب  الحال،  واقع   يف 

األسنان خالل السنوات األوىل من عمر الطفل. وإن فقدان أحد األسنان مبكراً سيؤثر سلباً 

عىل املساحات والفراغات بني األسنان وقد يؤدي إىل تزاحم األسنان وتراكبها فوق بعضها عند 

الطفولة املبكرة« سيعرض الطفل آلالم ومعاناة كان من  البلوغ، كام أن »نخر األسنان منذ 

املمكن تالفيها.  
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ناعمة  الوالدين استخدام قطعة قمش  بالطفل إىل أن يغسل أسنانه. يجب عى  ال حاجة 

ورطبة او فرشاة ناعمة جداً لغسل لثة الطفل حتى قبل ان يظهر سّنه األول.

الطفل فيام بعد غسل أسنانه  ليعتاد  اللثة وتقويها  الدم يف  العملية تحفز تدفق   إن هذه 

بنفسه بانتظام. حاملا ينمو السَن األول يف فم الطفل، يجب عىل الوالدين استخدام الفرشاة 

الناعمة ليس فقط لتنظيف الّسن بل االستمرار يف عمل مساج للثة. إن البدء بتنظيف الفم 

واالسنان من هذا العمر املبكر ال يساعد فقط يف وقاية الطفل من أمراض األسنان والفم بل 

يساعده كذلك يف بناء عادات صحية سليمة مستقبالً. 

ال يحتاج األطفال لزيارة طبيب األسنان.

 وفقاً لألكادميية األمريكية لطب أسنان األطفال )AAPD(، يجب عىل الوالدين أخذ موعد 

لطفلهم يف عيادة طب أسنان األطفال قبل سنته األوىل وبعد ظهور أول ارضاسه وقبل ظهور 

أية مشكلة يف أسنانه. إن بناء نوع من الثقة بعيادة طب أسنان األطفال يف وقت مبكر جداً 

يساعد يف بناء تجربة إيجابية ويعزز العالقة والثقة بني الطفل وفريق طب األسنان. 

ميكن لألطفال أن يغسلوا أسنانهم لوحدهم. 

من الروري أن يستمر الوالدان يف غسل أسنان أطفالهم إىل أن يبلغوا السابعة من العمر 

للتأكد من غسلها عىل نحو جيّد وملدة دقيقتني عىل األقل.  

بفرشاة                              غسلها  من  فاعلية  أكرث  اإللكرتونية  األسنان  بفرشاة  األسنان  غسل  أن 

األسنان االعتيادية.

 إن مساعدة طفلك يف غسل أسنانه لدقيقتني بالشكل الصحيح باستخدام الفرشاة االعتيادية 

له نفس فاعلية غسلها بالفرشاة اإللكرتونية. 

ال حاجة لألطفال الستخدام معجون األسنان الحاوي عى مادة الفلورايد.

 إن غسل أسنان الطفل مبعجون االسنان الحاوي عىل الفلورايد مرتني يومياً رضوري جداً ملنع 

حصول النخر يف االسنان. ولكن يجب استخدام مقدار ضئيل جداً )بحجم حبة البازالء( من 

معجون األسنان لغسل أسنان األطفال تحت سن الثالثة. 

إن عصري الفواكه مفيد.

يحتوي عصري الفواكه عىل نسب كبرية من األحامض واملواد الطبيعية والسكر املضاف. فعصري 

الربتقال مثالً يحتوي عىل نفس كمية السكر املوجودة يف رشاب الكوال )١٠ غم تقريباً لكل 

النخر يف  والسكر يسبب  السكر.  أكرب من  فيحتوي عىل مقدار  التفاح  أما عصري  ١٠٠ مل(، 

األسنان وبينام تدمر األحامض مادة مادة اإلناميل املوجودة يف األسنان. 

استخدام الطفل لقنينة الرضاعة ليالً يساعده عى النوم براحة.

 قد تساعد قنينة الرضاعة الطفل عىل النوم بشكل أفضل إن احتوت عىل املاء فقط، فالحليب 

والسوائل األخرى تحتوي عىل السكر املؤذي لألسنان وقد يسبب مشكالت أخرى.  

يجب أن يستخدم الطفل قنينة الرضاعة خالل النهار بعد سنته الثانية. 

الرضاعة  قنينة  إعطاء  ميكن  ال   ،)AAPD( األطفال  أسنان  لطب  األمريكية  لألكادميية  وفقاً 

لألطفال الرضع ما بني ١٢ و١٨ شهراً. 

ميكن لألطفال غسل أسنانهم مرة واحدة فقط يف اليوم، أي قبل خلودهم للنوم.

 يجب تعويد األطفال عىل غسل أسنانهم مرتني يومياً عىل األقل مبعجون األسنان الحاوي عىل 

الفلورايد، مرة عند استيقاظهم يف الصباح واألخرى قبل النوم. 

التسنني يسبب الحّمى واإلسهال.
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العناية بأسنان أطفالنا )يتبع (

لإلصابة بالحّمى أو اإلسهال. مييل األطفال إىل إدخال أي  مبارشاً  التسنني سبباً   قد ال يكون 

يشء يف داخل الفم من أجل حّك اللثة ويف حالة التسنني أيضاً. وبهذه الطريقة يلتقط الطفل 

الجراثيم والبكترييا بسهولة التي من املتوقع أنها تصيبه بالحّمى واإلسهال. 

ال بّد من معالجة التسنني.

 إن التسنني جزء طبيعي مع عملية ظهور األسنان. وملساعدة الطفل يف تحّمل التسنني، ضع 

بالسوائل. أطعم  املليئة  التسنني  القوي ليمضغها. تجنب حلقات  يف يده قطعة من املطاط 

الطفل أطعمة باردة وخفيفة القوام كصلصة التفاح أو الزبادي. وقلل من استخدام األدوية 

أو مواد الجّل الخاصة بالتسنني.

صحة      عى  للمحافظة  األولية  الطبية  الرعاية  ومقدمي  واملربني  اآلباء  دليل 

أسنان األطفال  

وفقاً لألكادميية األمريكية لطب أسنان األطفال )AAPD(، إن فكرة بناء نوع من الثقة بـطب 

األسنان.  بطبابة  الطبية  واحتياجاتهم  أعامرهم  كانت  أياً  املرىض  ثقة  تعزز  األرسية  األسنان 

وهذه الفكرة تربط بني كل جوانب صحة أسنان املريض الصغري يف العمر مع الوالدين وأطباء 

الرعاية األولية وأطباء األسنان واملربون والعاملني اآلخرين يف مجال الرعاية الطبية. إن تنفيذ 

هذه الفكرة يزيد من الوعي باألمور التي تؤثر عىل صحة أسنان الطفل وعىل طرق حاميته 

من األمراض. 

وتذكر إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت حول صحة أسنان األطفال، أن األطفال الذين 

يحصلون عىل طب األسنان األرسي ينعمون بخطط أفضل لحاميتهم من األمراض واعتامداً عىل 

االحتياجات الخاصة بكل مريض. ولهذا يُوىص بالحصول عىل طب األسنان األرسي يف وقت 

مبكر. يجب عىل طبيب الرعاية األولية إحالة الطفل إىل طبيب أسنان األطفال وهو بعمر 

الستة أشهر اعتامداً عىل تقييم املخاطر ولكن ليس قبل إمتام عامه األول بكل تأكيد. إن هذا 

اإلجراء سيمنح الوالدين فرصاً زمنية مهمة للبدء باتخاذ كل إجراءات الوقاية املمكنة وتعليم 

أطفالهم كيفية العناية بصحة أسنانهم. 

عادة ما يشق الّسن األول طريقه من اللثة بني األربعة والستة أشهر األوىل من عمر أغلب 

األطفال، ولهذا يتوجب عىل الوالدين منذ تلك اللحظة التّدرب يومياً عىل كيفية املحافظة عىل 

صحة وسالمة أسنان أطفالهم وتحديد مواعيد منتظمة مع أطباء األسنان اعتامداً عىل مستوى 

الخطر الذي قد تتعرض له أسنان الطفل وفقاً لتقدير طبيب األسنان

رشوط املحافظة عى صحة أسنان وفم الرّضع واألطفال

تقييم املخاطر الصحية لألسنان. يتم إجراء هذا النوع من التقييامت الطبية لتحديد ما إذا 

سيتعرض الطفل أو الرضيع ملخاطر نخر األسنان. وهذا التقييم يعتمد عىل التاريخ الطبي لكال 

الوالدين والحمية الغذائية والعمر املناسب إلجراء الفحص الطبي. 

 

:)dental home( طب األسنان األرسي"

التاريخ   أثناء الزيارة األوىل لعيادة طبيب أسنان األطفال، يتم إجراء تقييم للطفل وتوثيق 

الصحيحة  الطريقة  للفم واألسنان وعرض  لوالديه وصحة أسنانهام، مع إجراء فحص  الطبي 

لفريش األسنان وحسب الفئة العمرية للطفل واستخدام عالج التلميع بالفلورايد إن لزم األمر. 

:)Teething( التسنني

 التسنني هو عملية ظهور سن جديد إىل سطح اللثة. غالباً ما تكون اللثة حساسة جداً يف هذه 

املرحلة. ومن بني أعراض التسنني: التهيج وعدم االرتياح وتزايد إفراز اللعاب، ولتخفيف هذه 

األعراض تُعطى للطفل املسكنات عن طريق الفم وحلقات املضغ املطاطية الباردة. 

صحة الفم واألسنان:

 من املهم جداً أن يبدأ الوالدان بغسل أسنان طفلهم يف سن مبكرة، ومع ظهور رضسه األول 

باستخدام  عمره،  من  السابعة  يبلغ  أن  إىل  األقل  عىل  يومياً  مرتني  العناية  بهذه  واإلستمرار 
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فرشاة أسنان ناعمة جداً وذات حجم مناسب مع استخدام مقدار ضئيل من معجون االسنان 

الحاوي عىل الفلورايد. 

الرضاعة الطبيعية:

 مام ال شك فيه أن الرضاعة الطبيعية لها آثار بالغة األهمية عىل صحة الطفل، ولكن إرضاع 

الطفل ألكر من ٧ مرات خالل النهار أو استخدامه لقنينة الرضاعة املليئة بالعصري أثناء الليل 

املاء يف قناين  هي من أكر األسباب املؤدية إىل نخر أسنان الطفل يف عمر مبكرة. استخدم 

الرضاعة ليالً كبديل عن السوائل الغنية بالسكر أو الحليب ألنها أفضل وسيلة إلبعاد الطفل 

عن الرضاعة الليلة.

الفلورايد:

الوقاية  يف  الفلورايد  مادة  استخدام  وأمان  فاعلية  عىل  الطبية  والبحوث  الدراسات  تؤكد   

التقييم األويل للمخاطر، يقرر طبيب األسنان  من نخر األسنان لدى األطفال. واعتامداً عىل 

استخدام الفلورايد من عدمه.  

الحمية من اإلصابات:

 خالل الزيارة األوىل، يقدم فريق طب األسنان كافة املعلومات املتعلقة بالحامية من اإلصابات 

وفقاً لعمر الطفل ولياقته البدنية. ويجب أن تتضمن مثل هذه املناقشات استخدام األلعاب 

واملصاصة املهدئة للطفل ومقاعد السيارة الخاصة باألطفال. 

التغذية:

 يجب أن يحدد الوالدان العادات الغذائية الصحية يف وقت مبكر من عمر الطفل، وأن يقلال 

بشكل كبري مقدار استهالكهم لألطعمة الغنية بالزيوت واملرشوبات الغنية بالسكر، والرتكيز 

عىل رشب املاء واتباع حميات غذائية صحية ومتوازنة وأن تحتوي وجباتهم عىل الخروات 

والفواكه والخبز املصنوع من الحبوب الكاملة. اطلب من أخصايئ التغذية يف املركز النموذج 

 .)MyPlate( )الغذايئ )صحني

عادات غري صحية ترض بصحة األسنان:

 يجب مناقشة كل العادات السيئة التي تر صحة األسنان مع الطفل، ومن بني تلك العادات: 

مّص األبهام أو املصاصات أو حّك األسنان ببعضها أو حرش اللسان بني األسنان. يجب حامية 

األطفال الرضع من هذه العادات السيئة لتجنب وقوع أية مشكلة تتعلق بالفم واألسنان. 

)SHCN( دليل العناية بأسنان األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

يتم تعريف الطفل ذو االحتياجات الخاصة، بالطفل الذي يعاين من حالة جسدية أو تأخر 

عقي أو احسايس أو سلويك أو ذهني أو عاطفي أو إعاقة معينة ويحتاج عالجاً طبياً وتدخالً 

طبياً ورعاية طبية خاصة و/أو استخدام خدمات أو برامج متخصصة يف العالج. 

عادة ما تزداد مشاكل وأمراض الفم واألسنان عند هذه الفئة من األطفال طوال سنني حياتهم، 

والتحديات  الصعوبات  من  تخلو  وال  معقدة  تكون  قد  ألسنانهم  الصحية  الرعاية  وتقديم 

الجادة. ال بد أن يويل مقدمو الرعاية الصحية يف عيادة األسنان أهمية خاصة لألمور التالية من 

أجل النجاح يف تقديم أفضل رعاية ممكنة بأقل حد ممكن من اآلثار الجانبية. 

أ( تحديد املواعيد: 

تحت إرشاف من طبيب األسنان ذاته، يجب عىل طاقم املكتب تعيني مواعيد طويلة و/أو 

توفري كادر إضايف لتقديم العناية املثىل للمريض ذو االحتياجات الخاصة وبشكل آمن وفّعال 

وكفء. 

 :)Dental Home( العناية األرسية باألسنان )ب

من املهم أن يبادر والدي الطفل ذو االحتياجات الخاصة بالعناية بصحة فم الطفل وأسنانه يف 

وقت مبكر جداً من عمره. وأثناء الزيارة األوىل لعيادة طبيب أسنان األطفال، يتم إجراء تقييم 

للطفل وتوثيق التاريخ الطبي لوالديه وصحة أسنانهام، مع إجراء فحص للفم واألسنان وعرض 

وادراكه  ونضجه  الطفل  عمر  االعتبار  بعني  األخذ  )مع  األسنان  لتفريش  الصحيحة  الطريقة 

وقدراته الجسدية والعقلية(. إن مامرسة هذه الفكرة يف وقت مبكر سيضمن تجربة إيجابية 

ومريحة وسيخلق حالة من الثقة مع طبيب األسنان. 

ج( تقييم حالة املريض: 

من الروري إعداد تقييم طبي دقيق لصحة املريض ذو االحتياجات الخاصة وصحة أسنانه 

ويتم تحديثه بشكل منتظم، من أجل تقليل فرص تفاقم وضعه الطبي أثناء العناية به من 

قبل طبيب األسنان. 

د( االستشارة الطبية: 

من الروري أن يقوم مقدمو الرعاية الطبية الذين يعتنون باملريض ذوي االحتياجات الخاصة 

وصفات  عىل  للحصول  باملريض  الخاص  األولية  الرعاية  طبيب  مع  منتظم  بشكل  باالتصال 

األدوية والعالجات ولضامن أمن وسالمة املريض أثناء إخضاعه للتخدير العام او املوضعي. 

ه( التواصل مع املريض: 

إن مل يكن باملستطاع التواصل مع املريض شفوياً، فيمكن الطلب من أحد والديه أو أحد أفراد 

الرعاية  الرورية ملقدم  املعلومات  تقديم  األسنان  لعيادة  زيارته  أثناء  له  املرافق  أو  أرسته 

الطبية من أجل إراحة أعصاب املريض وتبليغه مبا سيحصل. 

و( التوجيه السلويك:

 بسبب عدم إدراك الطفل ذو اإلحتياجات الخاصة ملعنى العناية بصحة األسنان، قد يعرب عن 

قلقه الشديد بحّك أسنانه بشدة مع بعضها وهذا ما يتطلب توفري التوجيه السلويك املناسب 

له. وإن أخفقت الرعاية الطبية يف خلق الجو املناسب واآلمن للمريض ليقوم بعمله، فال توجد 

طريقه أخرى سوى تخدير املريض موضعياً أو بشكل عام. 

ز( طرق الوقاية: 

يجب وضع برنامج فريد يُعنى بصحة الفم واألسنان للمريض ذو االحتياجات الخاصة، ويجب 

أن يكون هذا الربنامج جزءاً من خطته العالجية، مع التأكيد عىل رضورة غسل أسنان املريض 



رقم الصفحة ٢٢

مرتني يومياً باستخدام معجون األسنان الحاوي عىل الفلورايد لتاليف حصول النخور أو

التهابات اللثة.  

دور الوالدين واملّريب يف االهتمم بصحة فم وأسنان الرّضع واألطفال: 

األسنان 	  لغسل  الصحيحة  الطريقة  منك  ليتعلم  للطفل  وقدوة  مثاالً  تكون  أن  يجب 

والعناية بها صباحاً ومساًء. 

ساعد طفلك يف غسل أسنانه إىل أن يبلغ السابعة من عمره. بإمكانك استخدام جهاز 	 

عّداد الوقت لتشجع أطفالك عىل أن ينتهوا من غسل أسنانهم خالل دقيقتني عىل األقل. 

قم بزيارة طبيب أسنان األطفال عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور. إن مل تبادر بأخذ 	 

طفلك للطبيب إال بعد ١٢ شهراً من عمره، ستعرض أسنانه ملشكالت أكرب الحقاً. 

استخدم الحجم املناسب من فرش االسنان لطفلك، وال تضع أكر من مقدار حبة البازالء 	 

من معجون الفلورايد عىل فرشاة االسنان. 

العناية بأسنان أطفالنا )يتبع (

املؤهالت التعليمية

درجة البكالوريوس يف جراحة األسنان من  جامعة امللك سعود، الرياض ١994.	 

شهادة طب أسنان األطفال التدريبي، ٢٠٠٠.	 

املاجستري يف طب أسنان األطفال، ٢٠٠٠.	 

املجلس األمرييك لطب أسنان األطفال، ٢٠٠٠.	 

كوادر طبية: الدكتور محّمد الزاير
استشاري طب أسنان األطفال 

اقتباس: 

" تعليــم االطفــال عــن صحــة الفــم و األســنان هــو خطــوة نحــو 

حيــاة مليئــة باإلبتســامات الصحيــة."

التاريخ الوظيفي 
أرامكو السعودية، طبيب األسنان العام، أبريل ١995.	 

 	                                                   ،)AEGDاألسنان طب  يف  املتقدم  التعليم  من  واحدة  سنة  أكمل 

جامعة ميشيغان، ١995-١99٦.

ميشيغان، 	  جامعة  مستشفى   ،)GPR( العام  الطب  يف  اإلقامة  يف  واحدة  سنة  أكمل 

.١99١-٧99٦

املهنة الحالية
استشاري طب أسنان أطفال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ال تسمح لطفلك بالنوم ويف فمه قنينة الرضاعة مملوءة بالحليب أو العصري أو أي سائل 	 

آخر يحتوي عىل السكر )الطبيعي أو املضاف(. حاول إبعاد طفلك عن قنينة الرضاعة 

منذ بداية بلوغه الشهر الثامن عرش من عمره. 

غري 	  الصغرية  والوجبات  املحالة  العصائر  وتجنب  الصحي  الطعام  تناول  عىل  واضب 

الصحية. 

استرش طبيب أسنانك للحصول عىل واقيات األسنان إن رأيت أنها مناسبة لتقليل فرص 	 

نخر األسنان لدى طفلك. 

عيادة طب االسنان يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تتمنى لكم وألطفالكم صحة ممتازة 

وابتسامة جميلة. 
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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 عــىل الهاتــف رقــم 4444- 3٠5 -٨٠٠ أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-9٦٦+ 

 	Healthcare.JV@aramco.com لألسئلة املتعلقة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والرعاية الصحية، الربيد اإللكرتوين

 	Sheila.James@JHAH.com إلبداء مالحظة أو تعليق بخصوص املعلومات الصادرة عن الخدمات الطبية: الربيد اإللكرتوين

 	Health.Information@JHAH.com للتسجيل والحصول عىل نسختكم من هذه الرسالة اإلخبارية املتوفرة باللغتني العربية واإلنجليزية: الربيد اإللكرتوين

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

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

4444- 3٠5 -٨٠٠ أو مــن خــارج اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-9٦٦+ 

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

الجــوال اتصــل عــىل الهاتــف رقــم 4444- 3٠5 -٨٠٠.

ــادة اإلرشــاد االجتامعــي بالظهــران 	  ــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعي هــل تشــعر بالتوت
لعمــل موعــد خــاص عــىل الهاتــف رقــم ٨4٠٠-٨٧٧، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

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

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

 	SmokingCessation@aramco.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــىل الهاتــف رقــم ٦٦3٨  / ٦٧٧٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق ٨٧٧ خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً ١٢ أســبوع أو أكــر، ســجي يف برنامــج 	 
Eman. صحــة الحامــل باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين

 Mutairi@JHAH.com

جولــة وحــدة العنايــة بــاألم والطفــل )3H(: باســتطاعتك التســجيل يف 	 
الجولــة إذا كنــت حامــالً 3٠ 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 ١٨ ســنة أو أكــر، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

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

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــني
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــني: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

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

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome > myInformation > Medical

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

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

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

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

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

الهاتــف رقــم  ٠55٦٠٠٠4٦٨ خــارج أوقــات العمــل الرســمية ألمــور الرعايــة الصحيــة 

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

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

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

ــم  ٨٨٨3-٨٧٧-١3-9٦٦+  ــف رق ــىل الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ 4444- 3٠5 -٨٠٠  أو م

لإلستفسارات، أرسل إمييل عى:

Inquiries@JHAH.com

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

أرامكــو الطبــي تهــدف لالســتعامل العــام وليســت بديلــة لزيــارة الطبيــب واستشــارته. 

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

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

بالصحــة، و الطــب، والعــالج الخاصــة بــك وبأفــراد عائلتــك.

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

Patient.Relations@JHAH.com

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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لصوتك القدرة عى التغيريأرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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

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

مشاركتكم يف االستبيان اختيارية. ستبقى جميع معلوماتكم رسية ولن يطلع عليها الفريق املعالج.

كن عى تواصل

حــــــــــــــــّدث
معلومات اتصالك

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

وســهولة. 

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

لصوتك القدرة عى التغيري

سفري التربع بالدم لعام ٢٠١5-٢٠١٦
نــال الدكتــور باســم فوتــا مستشــار قســم التغذيةالرسيريــة مبركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو 

الطبــي عــىل شــهادة »ســفري العــام للتــربع بالــدم للعــام ٢٠١5-٢٠١٦" تقديــراً مــن "لجمعيــة 

الخرييــة الســعودية لتنشــيط التــربع باألعضــاء" )إيثــار( وبنــك الــدم اإلقليمــي، ليــس فقــط 

ــة  ــربع »بهدي ــن للت ــم لآلخري ــجيعه الدائ ــاً لتش ــن أيض ــدم ولك ــامً لل ــاً منتظ ــه متربع لكون

الحيــاة« ولتســليطه الضــوء بانتظــام عــىل فوائــد التــربع بالــدم. 

وقــد حــر رئيــس الشــؤون اإلســالمية يف املنطقــة الرشقيــة برنامــج التــربع بالــدم الــذي أقيــم 

خــالل شــهر رمضــان املبــارك، كالتفاتــة نبيلــة وخرييــة. وتــم التشــارك مبعلومــات الربنامــج 

مــع األمئــة يف املنطقــة الرشقيــة ليلقــوا الضــوء خــالل ُخطــب صــالة الجمعــة عــىل أهميــة 

التــربع بالــدم.  

تــربع الدكتــور باســم فوتــا بالــدم ألكــر مــن 4٠ مــرة يف األردن ويف اململكــة العربيــة 

الســعودية أيضــاً وقــد كان يتــربع دامئــاً خــالل شــهر رمضــان املبــارك وشــارك يف العديــد مــن 

ــز  ــار لتعزي ــة إيث ــربع باألعضــاء وجمعي ــة الســعودية لتنشــيط الت ــة الخريي حمــالت الجمعي

ــدم. فكــرة التــربع بال

ــا عــىل شــهادة "ســفري العــام للتــربع بالــدم للعــام ٢٠١5-٢٠١٦" واملقدمــة مــن  حصــل الدكتــور باســم فوت

ــدم اإلقليمــي.  ــك ال ــار( وبن ــربع باألعضــاء )إيث ــة الســعودية لتنشــيط الت ــة الخريي الجمعي
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Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare (JHAH)

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare

تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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

ــعوديني. ــاغرة للس ــف ش ــود وظائ وج

لإلطــالع عــىل الوظائــف املعلــن عنهــا تفضلــوا بزيــارة صفحــة 

مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي عــىل لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

)JHAH(

أكر من

 ٤١،33٩ 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

١،٠٧٠ متابع 

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

٦٤٢ متابع   

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

٦٩٩ متابع  

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكر من

33٩، ٤١ متابع    

هل أنت احدهم؟

    لدينا أكر من

٢١٧ متابع

 و ١٦،٠٠٠ مشاهد

هل أنت أحدهم؟

سفري التربع بالدم لعام ٢٠١5-٢٠١٦
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منح اإلقامة الطبية يف أكتوبر

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وشهادات االعتمد الرسمية 

وضعها  التي  العديدة  األهداف  من  آخر  هدفاً  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  حقق 

نصب عينيه لتحقيقها الواحدة تلو األخرى من أجل تطوير املهن الصحية يف اململكة العربية 

السعودية. ففي ١١ من شهر مايو من العام ٢٠١٦، اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات 

الطبية  اإلقامات  بنفسه  يقدم  لي  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز   )SCFHS( الصحية 

والصيدلة  الباثولوجي  األمراض(  )علم  وهي:  طبية،  مجاالت  خمسة  يف  السعوديني  لألطباء 

وخدمات الطوارئ والتخدير وطب األرسة. 

وعن هذا اإلنجاز املهم، يقول الدكتور عبد الرزاق أمري، رئيس مكتب الشؤون الطبية واستشاري 

طب الكىل: "تعترب اإلقامة الطبية أحد الرشوط األساسية إلمتام التدريب الطبي بعد الحصول 

عىل  للحصول  املقيم  الطبيب  يؤهل  متطلباتها  وإمتام  الطب،  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل 

"قبل  ويضيف:  محدد"،  تخصص  يف  املتقدم  التدريب  عىل  والحصول  الطب  مامرسة  إجازة 

إجراء عملية التقييم الصارمة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةSCFHS(s فريق 

من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي جميع إمكاناتنا وقرر بعد ذلك أن من األفضل تقديم 

اإلقامة الطبية في التخصصات الخمسة المذكورة أعاله". 

وستجري عملية مراجعة طلبات اإلقامة إلى تاريخ األول من شهر أكتوبر من هذا العام، حيث 

سيستقبل المركز أول أطبائه المقيمين. 

اعتمدت اللجنة املشرتكة ملنح شهادات االعتامد الرسمية ملنظامت الرعاية الصحية والتابعة 

السعودية  بأرامكو  الطبية  الخدمات  دائرة   )JCAHO اختصاراً  )واملعروفة  الدولية  للوكالة 

)SAMSO( ألول مرة يف عام ١95٦م. وقد حملت الدائرة االعتامد الرسمي الثني عرش عاماً، 

أي من العام ٢٠٠٢م إىل أن أصبحت تسّمى مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

ونجح املركز يف اعتامد الطبعة الخامسة من معايري "اللجنة املشرتكة ملنح شهادات االعتامد 

الرسمية" )JCI( يف عام ٢٠١4م، وظل معتمداً كمؤسسة طبية رفيعة املستوى إىل يومنا هذا. 

وإضافة إىل "اللجنة املشرتكة ملنح شهادات االعتامد الرسمية"، بدأ املركز اليوم رحلته للحصول 

واملعروف  الصحية،  املنشآت  االعتامد  املركزي  السعودي  املجلس  من  اإلعتامد  شهادة  عىل 

الصحية  املؤسسات  لكافة  الرسمية  االعتامد  )CBAHI(، وهو هيئة متنح شهادات  اختصاراً 

الحكومية والخاصة العاملة يف اململكة العربية السعودية. 

املركز:  يف  املرىض  وسالمة  لصحية  الجودة  رئيسة  مايرز،  شارون  تقول  الخطوة  هذه  وعن 

 )JCI( من  كل  معايري  بني  ما  الفجوة  تحليل  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  "سيجري 

و)CBAHI(. إن ذلك سيّحرنا لبذل جهوداً مدمجة لتحقيق متطلبات ومعايري كال هيئتي 

االعتامد بحلول العام ٢٠١٨م".


