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يف صباح يوم سبت رائع تخللته نسامت شتائية باردة ومنعشة بددتها أشعة الشمس 

الدافئة، تجّمع ما يقرب من 5٠ شخصاً بهدوء يتبادلون الضحكات والهمسات ويقفون 

اللون. يف  بنفسجي  العربية ورشيط  باللغة  كتابات  زينته  يف صفوف الستالم قميص 

ولو  يفكر  لن  املُسامل  املنظر  لهذا  املشاهد  أن  أعتقد  الجميل،  الهادئ  الصباح  ذلك 

للحظة واحدة أن كل هؤالء تجمعوا من أجل قضية واحدة، أال وهي: مناهضة العنف 

واالعتداء الجسدي والنفيس. 

تجمع كل هؤالء للمشاركة يف مارثون توعوي حمل عنوان “مجتمع خايل من العنف” 

الرسالة،  نضمه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف عام ٢٠1٦م. كان ملخص تلك 

أننا نقف جميعاً ضد العنف، أياً كان نوعه. وعن هذه الفعالية، تقول حنان الشيخ، 

استشارية طب األطفال يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومنسقة حملة مناهضة 

العنف واملاراثون: “إن العنف مشكلة صحية خطرية وتسبب أرضاراً قصرية وطويلة 

األجل، ونحن بحاجة إىل أن نجعل الجميع يدركون أن ال يشء أبداً يف هذه الحياة يربر 

اللجوء إىل العنف”. 

وباإلضافة إىل املارثون التوعوي، تضمنت حملة التوعية ضد العنف، فعاليات صغرية 

أقيمت يف مختلف أرجاء املركز ورشكة أرامكو السعودية، تّعرف خاللها الحارضون عىل 

وسائل الحّد من العنف وتشخيص عالماته واملنظامت التي يجب االتصال بها للتبليغ 

عن حاالت العنف، ومن ضمنها الرقم الساخن )1919( للمنظمة السعودية لخدمات 

الحامية االجتامعية.   

أجتمع  حيث  املريديان  فندق  يف  العنف  ملناهضة  فعالية  أقيمت  ذلك،  إىل  إضافة 

العديد من موظفي الرعاية الصحية وعامة الناس للتّعرف عىل قوانني ارتكاب العنف 

البعيد  املدى  عىل  التنّمر  وتأثري  العنف  وأنواع  السعودية  العربية  باململكة  الخاصة 

والتكاليف النفسية واملالية للعنف. 

كام زار الحارضون معرضاً تضمن العديد من املنشورات واملواد التثقيفية التي أعدتها 

األرسة  وبرنامج حامية  الطبي  أرامكو  السعودية ومركز جونز هوبكنز  الصحة  وزارة 

.)JASAD( واملنظمة السعودية الخريية لألرس ذات االحتياجات الخاصة

مجتمع خايل من العنف، ال مربر أبداً الستخدام العنف
حملة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتوعية ضد العنف

عدد الحضور 
7٠٠ شخص	 

٢7٠ من عامة املجتمع	 

٢3٠ من األخصائيني 	 

15٠ طالب وطالبة من املراحل االبتدائية ومتوسطة وثانوية	 

5٠ معلم / معلمة ومرشد / مرشدة	 
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األمر الثابت الوحيد يف مجال الرعاية الصحية هو االكتشافات واالبتكارات الجديدة 

والتقنيات الحديثة واألساليب املتطورة واملتجددة التي تظهر كل يوم والتي تهدف 

إىل تحسني صحة األفراد واملجتمع وسالمتهم. واألمر الوحيد الذي يدفع إىل مواصلة 

واملجتمع  وأرّسهم  املرىض  متطلبات  وتنوع  اختالف  هو  الهيكلية  املتغريات  إدخال 

برمته، وقد انعكس ذلك وبقوة عىل تحديث مرافق طب الطوارئ وتقنيات توزيع 

األدوية عىل املرىض وتوسيع وبناء مواقف جديدة للمركبات لتيسري عملية الوصول إىل 

املرافق الصحية املتنوعة. 

مركز األحساء الصحي 

تحديثه  يعترب  الذي   )AHHC( الصحي  األحساء  مركز  أُفتتح  العام،  هذا  مطلع  يف 

التي حققها مركز جونز هوبكنز  املهمة  اإلنجازات  أهم  من  تنشيطه واحداً  وإعادة 

الطوارئ  خدمات  بني  يجمع  جديداً  مرفقاً  مؤخراً  فيه  افتتح  حيث  الطبي،  أرامكو 

والعالج الرسيع )أو الرعاية الحرجة(.

ويتم الوصول إىل مرفق خدمات الطوارئ الطبية الجديد من مكتب التسجيل املركزي 

إىل واحدة  توجيهه  يتم  ثم  أويل ومن  املصاب بفحص  أو  املريض  للمركز، حيث مير 

من غرف الفحص الفردي الستة عرش املوجودة يف مرفق الطوارئ أو إىل واحدة من 

غرف العالج الستة األخرى املوجودة يف القسم املخصص لخدمات الرعاية الحرجة أو 

العاجلة. 

وبغض النظر عن املكان الذي يتلّقى فيه املصاب أو املريض العالج، فإن الفريق الطبي 

املخترب(  أو  الصيدلية  أو  )كاألشعة  الطبي  الدعم  خدمات  مختلف  تقديم  يستطيع 

لترسيع عملية العالج، كام يستطيع املريض/املصاب الوصول إىل مختلف أماكن العالج 

الخاص  املكان  أو  املرىض،  األطفال  ملراقبة  املخصص  املكان  ضمنها  ومن  التخصيص 

بالنسائية والتوليد، وردهة اإلصابات )التي تحتوي 3 أرسة(، وغرفة العزل. كام أصبح 

بإمكان املركز تقديم العالجات بواسطة تقنية بيكسيز )Pyxis(، وهي أحدث تقنية يف 

مجال توزيع األدوية، والهدف منها تقليل األخطاء وزمن انتظار للحصول عىل األدوية. 

املركز، نقوم  »ليك نحقق مهمتنا يف تعزيز صحة وسالمة املرىض يف 
باستمرار بتقييم الخدمات املقدمة لهم وتحديد كيفية تقدميها بشكل 
كفوء وفّعال وبأعى مستوى من الجودة«، ويضيف: »لذلك، نحن ال 
نتوقف عن رسم الخطط وتنفيذها يف مرافق املركز املختلفة، ومن 
ضمنها إدخال التقنيات الحديثة وتحسني ُسبل الوصول إىل مختلف 

املرافق الصحية«.

مشاريع ٢٠١٦ املوجهة نحو توفري 

رعاية أفضل للمرىض 

مركز األحساء الصحي	 

مركز العضيلية الصحي	 

مركز الظهران الصحي	 

مرفق الصحة النفسية الجديد	 

عيادة التطعيم الجديدة لألطفال	 

صيدلية الرعاية األولية	 

٬نطقة ألعاب األطفال الداخلية مببنى الرعاية األولية	 

غرف الضغط السالب	 

ردهات تنويم املرىض	 

مواقف املرىض	 

معهد النساء واألطفال الطبي	 

صيدلية منطقة املكاتب الرئيسية	 
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مركز العضيلية الصحي 

يف منتصف العام الحايل، تم تقديم مستوًى جديد وحديث من خدمات الطوارئ يف 

مرفق  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  فيه  افتتح  عندما  الصحي  العضيلية  مركز 

جديد لخدمات الطوارئ الطبية )EMS(، وبهذا أصبح قسم الطوارئ يعمل بضعف 

إمكاناته ووصل استيعابه إىل أربعة عرش رسيراً بعد أن كان يتسع لسبعة أرّسة فقط.

مركز الظهران الصحي 
لنتحدث أوالً عن غرف العزل السلبي داخل مرافق املركز. 

غرف العزل السلبي

قد ال يعلم الكثريون ما هي غرف العزل أو غرف الضغط السلبي. يف هذا النوع من 

الغرف تتم السيطرة عىل تدفق الهواء ملنع انتشار الجراثيم أو انتقالها بسبب حركة 

الدخول إىل هذه الغرف أو الخروج منها. وعادة ما يتم اللجوء إىل هذه الغرف يف حال 

وجود مرىض يُشتبه بإصابتهم بأمراض ُمعدية أو بأمراض صعبة ومعرضني للخطر من 

أقل أنواع البكترييا تأثرياً. 

جونز  مركز  يف  التمريض  خدمات  رئيسة  خوري-ستيفينز،  زينة  الدكتورة  تتحدث 

مخصصة   )٢A( الردهة  »كانت  قائلة:  املوضوع  هذا  عن  الطبي،  أرامكو  هوبكنز 

للعزل الطبي، ولكننا قمنا مؤخراً بتوسع مساحة العزل بإضافة الردهة )5C( يف وحدة 

الردهة عىل غرف ذات رسير واحد وهي  املركزة«، وتضيف: »تحتوي هذه  الرعاية 

هادئة جداً وأكرب بكثري وأصبحت تسع أجهزة الضغط السلبي الكبرية الحجم والتي 

يتم عادة تركيبها يف السقف«.

غرف العزل 

العالج  منطقة  من  بالقرب  السلبي  الضغط  مبعدات  مجهزة  للعزل  غرفة  إعداد  تم 

الرسيع يف قسم الطوارئ يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH(، وهذا املكان 

يساعد املركز يف تقليل فرص انتشار العدوى أو األوبئة إىل كادره ومرضاه اآلخرين.

معهد طبي للنساء واألطفال
  

بعد نجاح فكرة إنشاء هذا املعهد، سيدخل هذا املرشوع حيز التنفيذ قريباً. سيعترب 

املعهد الطبي للنساء واألطفال مكاناً مكرساً بالكامل لخدمة النساء واألطفال، حيث 

سيتضمن عيادات متخصصة بأمراض النساء وأخرى بأمراض األطفال
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مشاريع ٢٠١٦ املوجهة نحو توفري رعاية أفضل للمرىض 

الردهات
لقد صاحب تجديد الردهة )5C( تجديد الردهتني )3A( و)3B(، واللتني ُجمعتا ضمن 

الوحدة  أصبحت  املركزة.  للعناية   )Step Down Intensive Care Unit( وحدة 

الجديدة تضم 1٨ غرفة بواقع رسير واحد يف كل منها، وأربعة منها ميكنها أن تسع 

لرسير إضايف يف حالة الحاجة لذلك. 

أصبح بإمكان األمهات ومواليدهن الجدد االستمتاع بخصوصية أكرب من ذي قبل نتيجة 

الفتتاح »وحدة األمهات واألطفال« )أو الردهة 3H( التي تضم ستة غرف جديدة، يف 

كل منها رسير واحد. وأصبحت الردهة اليوم تحتوي عىل ستة وعرشين غرفة مفردة، 

وتوفر لألم وطفلها جواً هادئاً يساعد األم عىل إرضاع وليدها واالعتناء به وبصحتها. 

وقد تم مؤخراً افتتاح الردهة )1B( الخاصة بالجراحة العامة، والتي تحتوي عىل 3٠ 

تحتوي  الردهة )1A( وأصبحت  تجديد  األوىل من  املرحلة  انتهت  مفرداً. كام  رسيراً 

اليوم عىل 14 غرفة ذات رسير مفرد. 

وبهذا يصبح مجموع الغرف املفردة الجديدة 3٦ غرفة تم افتتاحها خالل ٢٠1٦ مبركز 

الظهران الصحي.

مرفق جديد لعيادة الطب النفيس 

يجري العمل حالياً عىل بناء مبنًى جديد ليضم عيادة الطب النفيس يف الجانب الجنويب 

أقسام  كل  توحيد  إمتامها، سيتم  يتم  الطبي. وحاملا  أرامكو  مركز جونز هوبكنز  من 

الطب النفيس، بضمنها عياديت الطب النفيس للمرىض الخارجيني واملقيمني، يف مبنًى 

واحد يف مركز الظهران الصحي.  

كام سيوفر هذا املرفق الجديد ملرضاه ٢٠ رسيراً للمرىض املقيمني، ووحدتني منفصلتني 

للرجال والنساء، مع إمكانية إضافة أربعة أرسّة أخرى للمرىض من األطفال، وحسب 

ما تقتضيه الحاجة، ومرفق للتامرين الرياضية. وستضم وحدة املرىض الخارجيني مثانية 

إىل غرف مخصصة  إضافة  النفيس،  للعالج  أخرى  ومثانية  النفسية  لالستشارات  غرف 

العالجية  للنشاطات  وأخرى  الجامعي  وللعالج  )البايوفيدباك(  البيولوجي  لالرتجاع 

الذين  املرىض  الستضافة  متاماً  مجهزين  رسيرين  إضافة  وسيتم  الطبية.  وللمعالجة 

يعانون من حاالت االضطراب النفيس املزمن.

عيادة التطعيم يف مبنى الرعاية األولية
كجزء من عملية تحسني وتعزيز خدمات الرعاية األولية، افتتحت مؤخراً عيادة جديدة 

لتطعيم البالغني واألطفال خالل عام ٢٠1٦، وهذه الخطوة تسمح بإعطاء أكرب عدد 

ممكن من التطعيامت إضافة إىل توفري مكان جميل تستطيع األرسة وأطفالها االنتظار 

التطعيم.  تجاه  سلبي  تفاعل  أي  من  خلوه  من  للتأكد  للطفل  التطعيم  إعطاء  بعد 

كام ستتضمن العيادة مثانية غرف صغرية ومنفصلة للتطعيم وغرفة للتحضري ومنطقة 

انتظار مريحة. 
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قاعة لعب لألطفال 

)رقم  األولية  الرعاية  مبنى  سيزورون  الذين  األطفال  لجميع  اصبح  قصرية  فرتة  منذ 

5٠( يف مركز الظهران الصحي التابع ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مكاناً خاصاً 

املركز  يف  التشغيل  فيصل حّجي، مسؤول  السيد  أفتتح  ممتع.  وقت  وتقضية  للعب 

قاعة األطفال بينام كان الزائرون الصغار يستكشفون إمكانياتها. احتوت هذه القاعة 

املصممة بعناية عدداً من األلعاب وأرضية وجدران مكسوة بالحشوات لكيال تسبب 

أي أذى للطفل، كام احتوت عىل عدد من املعدات التي تناسب األطفال ذوي الحركة 

املحدودة. 

تقع  فهي  األولية  الرعاية  مركز  من  ومتميزاً  مناسباً  مكاناً  األلعاب هذه  قاعة  تحتل 

للكبار  جلوس  أماكن  جانبها  إىل  وتتوفر  التطعيم  وعيادة  الصيدلية  من  بالقرب 

واملرافقني تتيح لهم مراقبة أطفالهم أثناء فرتة االنتظار. 

صيدلية مبنى الرعاية األولية 

يُدير هذه الصيدلية الجديدة نظام روبويت دقيق يعمل عىل توزيع األدوية ومن ثم 

تسليمها بواسطة الصيديل إىل املريض. أسهمت هذه التقنية بشكل فاعل يف تحسني 

سالمة ورضا املرىض، كام سمحت للصيادلة، الذين يجلسون يف 13 مقصورة منفصلة، 

للرد عىل جميع أسئلة املرىض ورشح طرق تناول العالجات املختلفة يف بيئة مريحة 

برضا  الخاص  االستبيان  نتائج  أظهرت  لقد  الخصوصية.  من  شيئاً  للمريض  تضمن 

باملائة   ٨٠ وأن  الزائرين، خاصة  إيجايب عىل  تأثري  لها  كان  الخطوة  أن هذه  املرىض، 

منهم يحصلون عىل عالجاتهم خالل 15 دقيقة فقط. 

جدير بالذكر أن مركز الظهران الصحي ليس املركز الوحيد التابع ملركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي الذي يستخدم نظام توزيع األدوية الروبويت هذا، إذ يتم تطبيق هذا 

الطوارئ  الصحي ويف قسم  اإلحساء  مركز  الجديد يف  الطوارئ  يف قسم  أيضاً  النظام 

الجديد يف مركز العضيلية الصحي. ويتوقع أن يتم تطبيقه كذلك يف العيادة التخصصية 

يف مركز راس تنورة الصحي يف نهاية شهر نوفمرب من العام ٢٠1٦م. وهنالك خطط 

إلدخال نظام مشابه لنظام الظهران يف مركز اإلحساء الصحي حاملا يتم االنتهاء من 

أعامل تجديده. 

صيدلية املنطقة الرئيسة يف الظهران 

جديد  موقع  بافتتاح  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مبركز  الصيدلية  خدمات  قامت 

الستالم األدوية يف منطقة املكاتب الرئيسية بالظهران. تهدف هذه الخدمة الجديدة 

يعملون  والذين  السعودية  أرامكو  ملوظفي  أسهل  األدوية  استالم  عملية  جعل  إىل 

باملنطقة الرئيسية.
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آخر التطورات بخصوص تجربة مواقف املرىض

لتحسني تجربة املرىض يف املواقف الخاصة مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف الظهران. متت إضافة ٨٠ موقف جديد وتحويل 119 موقف من مواقف عامة ملواقف 

مخصصة للمرىض.

وقد حسنت هذه املواقف بشكل كبري من توفر املواقف مام يسمح للمرىض بالوصول ملواعيدهم الطبية يف وقتها وحّسن من رضا املرىض تجاه الخدمات املقدمة من مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

سوف يتم قريباً افتتاح ٢1 موقفاً جديداً بالقرب من السياج الفاصل بني أرامكو السعودية وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ليكون مجموع املواقف الجديدة 1٠1 موقف.

آخر التطورات بخصوص تجربة مواقف املرىض
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رقم الصفحة ٨

أضواء عى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

آالت بيع األطعمة الصحية؟ هل هي حقيقة؟

الصحية فقط،  الرسيعة وغري  تبيع األطعمة  بيع األطعمة  بأن آالت  تعتقد  إن كنَت 

أفهذا غري صحيح، عىل األقل بالنسبة إىل آالت بيع الطعام املوجودة يف مركز جونز 

لبيع  آالت  فعالً  توجد  الثاين: هل  السؤال  إىل  يأخذنا  وهذا  الطبي.  أرامكو  هوبكنز 

األطعمة داخل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي؟ الجواب هو: نعم. 

قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بنصب عدد من آالت بيع األطعمة يف قاعتي 

الطوارئ يف الظهران واإلحساء ويف ردهة الجراحات النهارية يف الظهران أيضاً. وعن 

التغذية يف مركز جونز  الدكتور باسم فوتة، استشاري  هذه الخطوة الجديدة، يقول 

وأرسهم  للمرىض  يتّسنى  ليك  الخطوة  هذه  نفذنا  “لقد  الطبي:  أرامكو  هوبكنز 

املوجودون يف داخل غرف الطوارئ أو يف صاالت العمليات الجراحية النهارية الحصول 

عىل أطعمة ومرشوبات صحية وآمنة من مكان قريب منهم”، ويضيف: “وليك نضمن 

أن تكون تلك الوجبات الخفيفة مغذية وُمّعدة عىل نحو مناسب ومغلفة وأسعارها 

مناسبة وغري منتهية الصالحية، بادرت لجنة خدمات التغذية االكلينيكية يف مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي بوضع معايري وتعليامت صارمة تتعلق بجودة تلك الوجبات 

وسالمتها وقيمتها الغذائية”.   

العبوات  برتكيب  أيضاً  اهتمت  بل  املعروضة،  الوجبات  اللجنة فقط بجودة  تهتم  مل 

البالستيكية الحاوية عىل السائل املعقم لليدين بالقرب من تلك اآلالت من أجل تقليل 

انتشار الجراثيم، ووضعت كذلك حاويات تدوير املهمالت بالقرب منها ليك يتم تدوير 

أدوات التعبئة والتغليف بالشكل الصحيح. 

برنامج  تقييم جدوى توسيع  للدراسة من أجل  املوجودة حالياً  هذا وتخضع اآلالت 

آالت بيع األطعمة يف املرافق األخرى التابعة ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

زيارة د. كالكنز ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

قام بروفسور أمراض القلب الطبي، د. هيو كالكنز، بزيارة مركز جونز هوبكنز 

الفسيولوجيا  إجراءات  عىل  التدريبات  لتوسعة  ديسمرب  يف  الطبي  أرامكو 

الكهربائية املستخدمة لتشخيص وعالج اضطرابات نبضات القلب.

بدعم موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   كام قام د. كالكنز أيضاً 

مثل  القلب  نبض  اضطرابات  لعالج حاالت  معقدة  بعمليات  قيامهم  أثناء 

أنواع اضطرابات  بني  األكرث شيوعاً  األذيني هو  الرجفان  األذيني>  الرجفان 

الخطر  نسبة  بارتفاع  ويرتبط  السعودية  العربية  اململكة  يف  القلب  نبض 

لإلصابة بتجلط الدم، الجلطات الدماغية، الخرف واملوت.



رقم الصفحة 9

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي – تطوير االكتشافات الطبية يف اململكة العربية السعودية

ديسمرب – تشارك عدد من الخرباء من رشكة جونز هوبكنز ميدسني  ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف إدارة دورة تدريبية مكثفة مدتها 3 أيام اعتربت خطوة هامة 

يف سعي املركز الجاد لتحقيق هدفه املتمثل يف إطالق برنامجه البحثي الجديد والذي يهتم بتشجيع االكتشافات الطبية الحديثة يف اململكة العربية السعودية. أكرث من 3٠ 

طبيباً والعديد من املمرضني والصيادلة شاركوا يف هذه الدورة التدريبية التفاعلية، والتي حملت عنوان: »مقدمة يف مناهج البحوث الرسيرية«، وبدأوا بصياغة مشاريعهم 

البحثية التي ستقدم يف العام املقبل خالل مؤمتر البحوث األول ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وخالل زيارة فريق رشكة جونز هوبكنز ميدسني ، ألقى أستاذ الطب الدكتور إدجار راميوند ميلر الثالث، نائب مدير معهد جونز هوبكنز للعلوم اإلكلينيكية والرتجامتية 

والبحوث اإلكلينيكية والتعليم والتدريب وبرنامج التطوير املهني، أوىل محارضاته التي نرشت يف مجلة بحثية ربع سنوية جديدة ملكتب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

للشؤون األكادميية، وكانت بعنوان: »ضغط الدم ونتائج التعرض له يف تجارب براغامتية«، ومتت مناقشة هذا املوضوع الحيوي من وجهة النظر البحثية، مستعرضاً مناهج 

بحثه ونتائجها وطرق البحث والتحقيق.  

ضم فريق الخرباء عدداً من الشخصيات املرموفة يف مجال البحوث الطبية وهم: إدجار رميوند ميلر الثالث، أستاذ الطب، نائب مدير معهد جونز هوبكنز للعلوم الرسيرية 

والرتجامتية والبحوث الرسيرية والتعليم والتدريب وبرنامج التطوير املهني، وبروفيسور الطب ستيفني جوراسشيك، الحاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب يف مجال 

البحوث والدراسات اإلكلينيكية يف قسم الطب الباطني يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز، والربوفيسور برايان ماتالجا الحاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب ويعمل 

أستاذاً يف قسم طب املجاري البولية للبالغني يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز، والدكتور ناي-يو وانج، الذي يعمل يف قسم اإلحصائيات األحيائية يف رشكة جونز 

هوبكنز ميدسني وأستاذا يف كلية الطب يف جامعة جونز هوبكنز، والدكتور أمري عبد الرزاق والدكتورة سلوى الشيخ الذين ترأسا فريق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.    



رقم الصفحة 1٠

أمراض القلب وإلتزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يركز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وعىل نحو مكثف وجاد عىل تعزيز وتوسيع 

خدماته التي تتعلق بأمراض األوعية القلبية. وعن هذا املسعى املهم، يقول د. دانييل 

هوبكنز  جونز  رشكة  مع  أبرمنا  »لقد  للمركز:  املؤقت  التنفيذي  املدير  ريجامونتي، 

يف  الرسيري  الطب  أخصائيو  متكني  مبوجبها  يتم  ورشاكة  مساهمة  اتفاقية  ميدسن 

العامل، ويف  الدموية يف  واألوعية  القلب  أمراض  أخصايئ  أبرز  إىل  الوصول  مركزنا من 

ومن  الجديدة،  وبرامجنا  ومرافقنا  إمكانياتنا  يف  جهودنا  نستثمر  نحن  ذاته،  الوقت 

أبرزها برنامج نحن ننفذه منذ عام واحد وهو املرحلة الثانية من مرفق إعادة تأهيل 

القلب الذي يعالج هذه املشكلة الصحية املهمة«.

اقرتان املوهبة بالتكنلوجيا الحديثة: 
تطبيق تقنيات جديدة 

خالل زيارته الرابعة التي تتعلق بالرشاكة التعاونية يف مجال أمراض األوعية الدموية، 

ورئيس  الطب(  يف  املاجستري  شهادة  عىل  )الحاصل  الثالث  بالك  جيمس  د.  تعاون 

قسم جراحة الرشايني وعالج األوعية الدموية واألستاذ الزميل للجراحة يف رشكة جونز 

هوبكنز ميدسن، مع جراحي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، د. وادي بن صّديق 

القسطرة  مخترب  يف  الجراحي  والفريق  مسلوم  املطّلب  عبد  ود.  خوجيري  غيث  ود. 

يف  جراحية  إجراءات  سبعة  إلجراء  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يف  الجديدة 

األوعية الدموية.  

إىل  الدموية  األوعية  فريق  »يسعى  الجراحية:  اإلجراءات  هذه  عن  بالك  د.  وقال 

الصغرية  الجروح  ذات  الجراحية  التقنيات  إدخال  خالل  من  املرىض  رعاية  تحسني 

الوضع  تحّسن  أثنني،  يومني  املحيطية )PAD(. وعىل مدى  الرشايني  أمراض  ملعالجة 

املبارش  السبب  املحيطية« وكانت  الرشايني  »أمراض  بـ  لسبعة مرىض مصابني  الطبي 

الذي هددهم بفقدان سيقانهم. جرى معالجة هؤالء املرىض بواسطة قسطرة األوعية 

التي تّسد مجرى الدم«،  الدموية، وتضمن العالج اإلزالة املبارشة للتخرثات الدموية 

ويضيف: »تم إجراء هذه التداخالت الجراحية الدقيقة واملعقدة بالتعاون مع فريقي 

هو  برمته  اإلجراء  دعم  وما  الطبي.  أرامكو  هوبكنز  مركزجونز  يف  والقلبية  األشعة 

وجود منظومة تصوير غاية يف الدقة والتطور مركبة يف مخترب القسطرة يف مركز جونز 

متتاليني جميع  يومني  مدى  ترصد عىل  أن  استطاعت  والتي  الطبي  أرامكو  هوبكنز 

النتائج الناجحة التي أمثرت عن العمليات الجراحية«. 

)PACEMAKER( مجاراة التطور يف أجهزة تنظيم رضبات القلب
 

أجهزة  استعامل  األمريكية عىل  والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت  أبريل،   يف مطلع شهر 

تنظيم رضبات القلب الالسلكية والتي تقلل الحاجة إىل زراعة األقطاب السلكية داخل 

القلب وتخلص املريض من املضاعفات املرتبطة بها. ويف شهر أكتوبر، أجرى د. سعد 

جهاز  زراعة  عمليات  أول  البالغني،  يف  الكهربائية  الفسيولوجية  اخصايئ  الحسانية، 

تنظيم رضبات القلب الالسليك يف مركز )JHAH(، وقال عن هذا اإلنجاز: »بالنسبة 

الالسليك  القلب  تنظيم رضبات  العمليات، ميكن لجهاز  لهذه  املناسبني  املرشحني  إىل 

»ألن  وأضاف:  القلب«،  تنظيم رضبات  أجهزة  بجراحات  املرتبطة  التعقيدات  تقليل 

مضاعفاتها الجانبية قليلة وتسمح للمريض أن يعيش حياته بشكل أكرث راحة وانتاجية 

ونشاطاً«.   
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يف ٢5 أكتوبر ٢٠1٦، احتفل مركز إعادة تأهيل القلب يف مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي مبرور عام كامل عىل افتتاحه. وبهذه املناسبة، 
تقول هبة املطر، مديرة التمريض يف معهد األوعية القلبية يف مركز 
وقيادة  القلبية  فريق  تكاتف  “لقد  الطبي:  أرامكو  هوبكنز  جونز 
َمن  بكل  جداً  فخورة  اليوم  وأنا  املهم،  املرفق  هذا  إنشاء  يف  املركز 

يساهم ويعمل فيه”. 

إىل  خدماته  يقدم  أن  أستطاع  املرفق،  عمر  من  األول  العام  خالل 
موظف  وهو  النارص،  حمد  يقول  ذلك  وعن  مريضاً،   ٢5٠ من  أكرث 
مخازن متقاعد وأحد مراجعي هذا املرفق: “ما شاء الله، هذا املرفق 
والعاملني فيه رائعون”، “يف السابق، كنت أواجه صعوبة يف مامرسة 
اليوم، وبعد مرور شهر واحد ونصف فقط،  أما  الرياضية،  التامرين 
تحّسنت صحتي بشكل ملحوظ، وأصبحت أكرث ارتياحاً أثناء مامرسة 

التامرين الرياضية”.

مرفق إعادة التأهيل القلبي يف مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، مرفق عمره عام واحد

بقلم براديل ويلكنسن

املحافظة عى صحة وسالمة القلب 

استناداً إىل إحصاءات وزارة الصحة السعودية، ميكن أن تُرَّد أسباب %45 

من حاالت الوفاة التي وقعت يف اململكة إىل األمراض التي تصيب األوعية 

الدموية القلبية. لو تتوقف عن القراءة قليالً، وتفكر فيَمن حولك. هل عاىن 

والدك أو والدتك أو أخ لك أو زوجتك من هذا النوع من األمراض؟ إن تلك 

اإلحصائيات تعني أن من املحتمل أن تُصاب أنت أيضاً بتلك األمراض وقد 

تتعرض للموت جرائها. 

إن أمراض األوعية الدموية مميتة. والربامج التي ذكرناها سابقاً مصّممة 

الذين يعانون من  الرعاية املمكنة لألشخاص  لتوفري كل  بالدرجة األساس 

مراحل متقدمة من هذه األمراض. وقد صّمم مركز )JHAH( أيضاً العديد 

من الربامج والفعاليات لتساعد الفرد وأرسته عىل اتباع أساليب حياتية أكرث 

صحة وتقليل إصابتهم بشتى أنواع األمراض، ومن بني تلك الربامج: برامج 

ومسح  التغذية  وخدمات  التدخني  عن  اإلقالع  وبرنامج  والسالمة  الصحة 

تقييم املخاطر الصحية السنوي إضافة إىل إصدار مطبوعات تُعنى بصحة 

التواصل  قنوات  من  واالستفادة  املجتمعية  املحارضات  وتنظيم  املجتمع، 

االجتامعي املتنوعة لنرش الرسائل الصحية. 

اسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية السيطرة عىل صحتك 

ورعايتها خالل زيارتك املقبلة ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

عام  يف  هوبكنز  جونز  مستشفى  يف  الجراحة  بقسم  بالك  الدكتور  التحق 

جراحة  يف  الدراسية  الزمالة  متطلبات  ذلك  قبل  أنهى  قد  وكان  ٢٠٠4م، 

مستشفى  يف  الدموية  األوعية  جراحة  قسم  يف  العامة  الدموية  األوعية 

ماسشوسيتس العام وحصل عىل التدريب يف الجراحة العامة ضمن برنامج 

هالستيد التدريبي للجراحة العامة يف مستشفى جونز هوبكنز. إضافة إىل 

تركيز اهتاممه عىل إعادة البناء الجراحي لألمراض املتعلقة بتمدد الرشيان 

جهوده  ركّز  فقد  النوع،  هذا  من  املعقدة  األخرى  واألمراض  األورطي 

الدموية  األوعية  جراحة  يف  الصغرية  الجروح  تقنيات  تطبيق  عىل  كذلك 

 aortic( البطنية  الدموية  األوعية  متدد  من  يعانون  الذين  املرىض  ملعالجة 

aneurysms( وتسلخ األبهر )aortic dissection( وداء االنسداد أو التضيق 

الوريدي )occlusive disease( واألمراض املتعلقة بأوردة الكىل واألطراف 

املوضوعات  من  العديد  بحوثه  تناولت  كام  املساريقي.  والقصور  السفىل 

مرض  يف  األبهري  الرشيان  ألمراض  والجزيئية  الخليوية  كالتطورات  املهمة 

تصلب الرشايني وأمراض األنسجة الرابطة، وتشخيص تسلخ األبهر واملشاكل 

الطبية التي تعيق إمداد الرشايني األوردة بالدم.
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اسألوا الخرباء
إجابات تقدمها خبرية داء السكري د. ريتا كالياين

يّعد داء السكري مرضاً مهامً وخطرياً قد يؤدي إهامله إىل اإلصابة بالعديد من املضاعفات ومن بينها أمراض القلب والعمى والفشل الكلوي وبرت األطراف. يف هذه املقالة تصحح 

الدكتورة ريتا كالياين من قسم الغدد الصم والسكري واأليض يف جونز هوبكنز ميديسن، بعض املفاهيم الخاطئة التي لدى الناس بشأن داء السكري.

ما هو داء السكري؟

عىل  اإلبقاء  عن  جسمه  يتوقف  عندما  الفرد  يصيب  خطري  مرض  هو  السكري  داء 

املستويات الطبيعية للجلوكوز، املهم ملّد الجسم بالطاقة، يف الدم. 

هنالك نوعان من داء السكري: األول والثاين. يف النوع األول، يفشل فيه جسم املصاب 

يف انتاج اإلنسولني، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم يف هضم الجلوكوز. أما يف النوع 

الثاين، فبإمكان جسم املصاب به انتاج اإلنسولني وهو بذلك يعترب يف املراحل األوىل من 

اإلصابة بهذا املرض، ولكنه جسمه ال يستجيب بشكل مناسب لتأثرياته. 

الحمل«  »سكري  ويسّمى  الحوامل،  النساء  به  تصاب  ثالث  نوع  أيضاً  وهنالك 

)gestational diabetes( ويتم تشخيصه أثناء الحمل. 

 

 ما معنى مقدمات داء السكر )prediabetes(؟ 

قد يصاب بعض األشخاص مبستويات مرتفعة من الجلوكوز يف الدم، ومعدلها يكون 

أكرث بقليل من املعدل االعتيادي ولكنه أقل أيضاً من معايري تشخيص داء السكري من 

النوع الثاين. املصابون مبقدمات داء السكري غالباً ما ينتقلون إىل اإلصابة بداء السكري 

شبح  إبعاد  الفئة  هذه  املصابني ضمن  هذه  باستطاعة  ذلك،  ومع  الثاين.  النوع  من 

السكري عنهم من خالل إدخال تعديالت مهمة عىل أنظمة غذائهم اليومية وتغيري 

أساليب حياتهم وجعلها أكرث صحة. 

هل ميكن تجنب اإلصابة بداء السكري؟  

باإلمكان  إذا كان  ما  اثبات  اآلن  إىل  الحالية، ال ميكن  الطبية  الدراسات  عىل  اعتامداً 

تجنب داء السكري من النوع األول أم ال، ولكن ما ميكننا تأكيده أن باإلمكان إحداث 

انخفاض هائل يف أعراض داء السكري من النوع الثاين من خالل املواظبة عىل التامرين 
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الرياضية واتباع الحميات الغذائية الصحية. إن فقدان 5 باملئة من وزن الجسم يرتك 

أثراً إيجابياً كبرياً عىل الصحة العامة. فإن كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاين، 

النصائح يف السيطرة عىل نسبة الجلوكوز يف الدم دون االستعانة  قد تساعدك هذه 

باألنسولني. 

كيف ميكن السيطرة عى داء السكري؟  

إن كنت مصاباً بداء السكري من النوع األول، فستحتاج إىل اإلنسولني حال تشخيصك 

باملرض. أما املصابون بداء السكري من النوع الثاين فقد تبدأ رحلتهم يف السيطرة عىل 

األقراص، وبعضهم  يتناولون  قد  أوالً، ويف مرحلة الحقة  الزائد  الوزن  بفقدان  املرض 

قد يحتاج ألخذ حقن اإلنسولني. ولكن يف جميع األحوال، ال بد من استشارة الطبيب 

لتحقيق أهدافك العالجية بالشكل الصحيح واآلمن. 

نرُشت هذه املادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لرشكة جونز هوبكنز ميدسن، 

وقد تم إعادة نرشها وطبعها هنا بناءاً عىل موافقة املكتب املذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه 

املادة أو إعادة نرشها من دون أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد يف هذه املادة هدفها 

زيادة وعّي القارئ وال تعترب بأي حال من األحوال بديالً عن استشارة الطبيب.

)M.H.S( )ريتا رستوجي كالياين )ماجستري يف الطب
رئيسة تحرير دليل جونز هوبكنز للسكري

أستاذة زميلة للطب 

هوبكنز  جونز  كلية  يف  للطب  زميلة  أستاذة  كالياين  ريتا  الدكتورة  تعمل 

الطبية، يف مركز جونز هوبكنز للشيخوخة والصحة، وأستاذة يف مركز ويلش 

شهادة  عىل  حصلت  اإلكلينيكية.  والبحوث  واألوبئة  األمراض  من  للوقاية 

البكالوريوس يف الطب من جامعة هارفرد وأكملت درجتها وإقامتها الطبية 

العلوم  يف  املاجستري  شهادة  ونالت  هوبكنز.  جونز  يف  الدراسية  وزمالتها 

للصحة  بلومبريغ  هوبكنز  جونز  كلية  من  اإلكلينييك  التحقيق  يف  الصحية 

العامة. 

تهتم الدكتورة كيالين بالجانب اإلكلينييك وتلتقي مبرضاها عىل نحو منتظم 

يف مركز جونز هوبكنز الشامل للسكري وتسهم يف تقديم االستشارات العامة 

يف أمراض الغدد الصامء. باإلضافة إىل ذلك، فإنها تقدم التوجيهات الخاصة 

وزراعة  استئصال  هوبكنز  جونز  برنامج  يف  السكري  مرض  إدارة  بخدمة 

 Total Pancreatectomy Islet Auto Transplant( الشامل  البنكرياس 

بالشيخوخة  لسكري  عالقة  عىل  يركز  الذي  بحثها  حصل  كام   )Program

وضمور العضالت واإلعاقة والضعف العام لدى كبار السن املصابني بالسكري 

بني  الفروقات  األخرى عىل  بحوثها  وتركز   ،)NIH( من  املايل  التمويل  عىل 

والوظائف  القلب  وأمراض  السكري  مبرض  باإلصابة  يتعلق  فيام  الجنسني 

األيضية.  والعملية  الصاّمء  بالغدد  املتعلقة  األخرى  األمراض  يف  العضوية 

 )Diabetes Care( وهي عضو يف إدارة تحرير مجلة رعاية مرض السكري

ومدير مساعد للجنة مامريس املهنة املسؤولة عن البيان السنوي للجمعية 

األمريكية للسكري: »معايري الرعاية الطبية الخاصة مبرض السكري«. 
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واالحتياطات  املعلومات  تّعرف عىل  اإلنفلونزا،  بفايروس  اإلصابة  من  لحامية طفلك 

التالية:

كيف متّيز اإلنفلونزا عن غريها من األمراض؟ 

معظم األشخاص املصابون بفايروس االنفلونزا يشعرون بالتعب والوهن وعدم الراحة. 

الجسم  يف  وأمل  والقشعريرة  الحّمى  هي:  األطفال  عىل  اإلنفلونزا  مظاهر  أبرز  ومن 

والتهاب الحنجرة والسعال واالحتقان األنفي سواء يف شكل سيالن أو انسداد أنفي. 

وقد يتطور الحال بالنسبة إىل بعض األطفال إىل التقيؤ و/أو اإلسهال. أما أهم األعراض 

التي متيّز اإلنفلونزا عن إصابات الربد االعتيادية فهي الحّمى أو ارتفاع درجة حرارة 

الجسم )إىل أكرث من 3٨ درجة سيليزية أو 1٠1 درجة فهرنهايتية( والوهن الجسدي. 

أغسل يديك، أغسل يديك، أغسل يديك!  

من  لألنفلونزا.  املضاد  التطعيم  أخذ  هو  اإلنفلونزا  من  نفسك  لحامية  وسيلة  أفضل 

املؤكد أنه ال يوجد تطعيم ميكنه أن يوفر حامية كاملة وتامة من املرض، ولكن تطعيم 

بفايروس  املطّعم  الشخص  أصيب  وإن  جيد،  بشكل  الجسم  يحمي  هذا  اإلنفلونزا 

سؤال وجواب: األطفال واألنفلونزا

حامية  مسبقاً  نال  قد  ألنه  نسبي  بشكل  خفيفة  املرض  أعراض  فستكون  اإلنفلونزا 

جزئية منه. بيّد أن أعراض اإلنفلونزا ومخاطرها تتغري كل عام ولهذا ال بد من تجديد 

التطعيم كل عام ملواجهة خطرها بفاعلية. 

إضافة إىل أخذ تطعيم اإلنفلونزا، ميكن لألطفال وذويهم اتباع طرق فعالة لتقليل فرص 

اليدين عدة  الطرق هي غسل  تلك  أهم  أو نرشه، ومن  اإلنفلونزا  إصابتهم بفريوس 

مرات يف اليوم. إن الغسل الفعال لليدين يجب أن يدوم لـ٢٠ ثانية يف كل مرة، وإن 

َصُعب عليك الوصول إىل الحامم، فيمكنك استعامل معقم اليدين الهالمي املصنوع من 

الكحول فهذا يساعد كذلك يف تقليل انتشار اإلنفلونزا. ومن الطرق الفعالة األخرى: 

شّجع أفراد أرستك عىل تغطية الفم واألنف أثناء السعال أو العطس )إما باملنديل 	 

أو بالذراع وليس الكفنّي(. 

تجنب مشاركة األخرين باألكواب وأدوات الطعام وغريها سواء يف املدرسة أو 	 

البيت. 

أبعد يديك عن وجهك. 	 
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تخلّص من املناديل املستعملة برميها يف سلة املهمالت.	 

ال تعطي طفلك األسربين إن كان مصاباً باإلنفلونزا. 
  

الوقاية  اتباع أفضل وسائل  البالغ باإلنفلونزا حتى يف ظل  يصاب الطفل أو الشخص 

من هذا املرض. فإن حصل ذلك، فتوقع أن يصاب املريض بالوهن العام أو بارتفاع 

درجة الحرارة وعدم الراحة. أما العالج فيتلّخص يف أخذ قسط جيد من الراحة وتناول 

السوائل واألدوية املخفضة للحرارة مثل »إيبوبروفني« )ibuprofen( أو أسيتامينوفني 

 .)acetaminophen(

عند إصابة الطفل باإلنفلونزا، ال تعطه األسربين مطلقاً خشية إصابته بأمراض خطرة 

الفريوسات  راي )Reye Syndrome(. ولكن ميكن وصف بعض مضادات  كمتالزمة 

التي تستطيع تقليل أعراض اإلنفلونزا. كل ما عليك القيام به هو االتصال بطبيبك الذي 

سيقرتح عليك العالج األفضل. 

أن أفضل عالج اإلنفلونزا هو الراحة وتناول السوائل واألدوية املخفضة  ذكرنا سابقاً 

للحرارة، ولكن بعض أولياء األمور يتساءلون ما إذا كان أخذ طفلهم إىل طبيب األطفال 

أو إىل غرفة الطوارئ هو الحل األفضل. إن الحظت وجود األعراض أو العالمات التالية، 

فستكون بحاجة إىل تقييم طبي عاجل: 

إن أصيب الطفل الرضيع )أقل من ثالثة أشهر( بارتفاع يف درجة الحرارة. 	 

إن كان الطفل يعاين من صعوبة يف التنفس. 	 

إن بدا عليه املرض أو الحساسية بشكل واضح وشديد. 	 

إن مل يستطع الطفل رشب السوائل أو مل يتبول لثامين ساعات. 	 

إن مل تتحسن صحة الطفل بعد 3 أو 4 أيام من ارتفاع درجة الحرارة.  	 

عىل أن هذه القامئة ليست شاملة، لذلك، إن كان لديك أي سؤال أو قلق إزاء أمر ما، 	 

فيتوجب عليك االتصال بطبيب األطفال. إن ظهرت عىل طفلك أعراض غري اعتيادية 

كاألمل يف األذن أو يف الوجه أو طفح جلدي وغري ذلك، اتصل بطبيب األطفال. 

ما الوقت املناسب للسامح للطفل بالعودة إىل املدرسة؟    

يعترب هذا السؤال هو األهم. 

إىل  الذهاب  املريض  الطفل  فيها  يستطيع  )والتي  االعتيادية  الربد  حاالت  بخالف 

صحته  تحسن  حني  إىل  البيت  يف  باإلنفلونزا  املصاب  الطفل  إبقاء  يجب  املدرسة(، 

أن  البالغ  الشخص  أو  الطفل  يستطيع  الصف.  يف  زمالئه  إىل  العدوى  نقل  لتجنب 

يتعاىف من الحمى )حتى من دون تناول »إيبوبروفني« )ibuprofen( أو أسيتامينوفني 

)acetaminophen(( خالل ٢4 ساعة عىل األقل قبيل العودة إىل العمل أو املدرسة. 

ولكن إن كنت تشك بإصابة الطفل باإلنفلونزا، فيفضل استشارة طبيب األطفال. 

نرُشت هذه املادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لرشكة جونز هوبكنز ميدسن، 

وقد تم إعادة نرشها وطبعها هنا بناءاً عىل موافقة املكتب املذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه 

املادة أو إعادة نرشها من دون أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد يف هذه املادة هدفها 

زيادة وعّي القارئ وال تعترب بأي حال من األحوال بديالً عن استشارة الطبيب.

يتوفــر اآلن لقــاح اإلنفلونــزا يف كافــة املراكــز الصحيــة، مــن األحــد 

إىل الخميــس، مــن  ٢ أكتوبــر - 31 ديســمرب، ٨ صباحــاً – ٢ مســاًء. 

ال توجد حاجة لتحديد موعد مسبق.
 

 	P2-01 بقيق: غرفة التطعيم

 األحساء: غرفة التطعيم.	 

عيادة الراكة: أيام األربعاء، صباحاً فقط.	 

 الظهران: العيادة األولية، غرفة التطعيم ٢٠4.	 

 رأس تنورة: غرفة 1٠54 منطقة عيادات النساء واألطفال.	 

 العضيلية: العيادة األولية، غرفة التطعيم.	 

ــع الرســمي 	  ــارة املوق ــة: الرجــاء زي ــن النائي ــادات يف األماك  العي

ــرف عــىل عــىل اإلنرتنــت للتّع

          أماكن العيادات.

لقاح اإلنفلونزا متوفر االن 
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الشتوية غنًى باملذاق الطيب والنكهات ومضادات األكسدة واأللياف واملعادن والفيتامينات، وهو يدفئ الجسم  أنواع الشوربات  الجزر واليقطني من أكرث  يّعد هذا حساء 

ويغذيه. 

وصفة صحية: حساء الجزر واليقطني

املقادير )الكمية تكفي ٦ حصص، ١ كوب لكل حصة(: 
٦ أكواب من ماء الدجاج غري املعلب أو املجّمد )وخايل من الدسم(. 	 

نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة 	 

ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 

4 فصوص من الثوم )مفروم( 	 

بصلة كبرية مقطعة بشكل ناعم 	 

3 أكواب من اليقطني املقطع إىل مكعبات 	 

1 كوب من الجزر املقطع إىل مكعبات 	 

ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج واملفروم 	 

نصف ملعقة طعام من الفلفل األسود 	 

٦ رشائح من الليمون الطازج 	 

1 كوب )٦٠ غم( من الخبز األسمر املحّمص 	 

ربع كوب من البقدونس املفروم 	 

نصف كوب من الكزبرة الطازجة واملفرومة 	 

طريقة التحضري: 
يف قدر عميقة متوسطة الحجم، ضع البصل والثوم والزنجبيل والبقدونس 	 

والفلفل األسود وحرك الخليط عىل نار هادئة أو متوسطة لثالثة دقائق. 

أضف اليقطني والجزر وأوراق الريحان إىل الخليط.	 

نار 	  املزيج يغيل عىل  القدر ودع  الغطاء عىل  الدجاج وضع  ماء  أضف 

متوسطة لـ ٢5 دقيقة. 

أبعد القدر عن النار وأرضب املزيج بالخالط إىل أن يصبح قوامه ناعامً 	 

ثم أعده إىل النار املتوسطة.  

أبعده عن النار بعد انتهاء املدة وقدمه ساخناً. 	 

ميكنك تزيني الطبق بقطع الخبز املحّمص والبقدونس املفروم.	 

وميكن عرص بعض الليمون عليه لتعزيز نكهته. 	 

املحتوى من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة: 
 ٨٠ سعرة حرارية	 

٢،5 غم من الدهون	 

 ٠ غرام من الكولسرتول )الدهون املشبعة واملتحولة(	 

 3 غم من األلياف   	 

الرسالة الصحية:

هذا الطبق املغذي مناسب لألشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ومرض السكري والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن. يستطيع مرىض السكري تناول هذا 

الطبق )عىل أساس أن كوب واحد منه = مقدار واحد من الكربوهيدرات(. يفضل أن يقوم املرىض بأمراض الكىل باستشارة الطبيب أو اخصايئ التغذية قبل تناول 

هذا الطبق الحتوائه عىل كمية من البوتاسيوم.
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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  ٨٨٨3-٨77-13-9٦٦+ 

 	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  ٨٨٨3-٨77-13-9٦٦+ 

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 ٨4٠٠-٨77، خــالل أوقــات العمــل الرســمية. 

ــاعدة 	  ــي املس ــو الطب ــز أرامك ــز هوبكن ــز جون ــدم مرك ــني: يق ــن التدخ ــع ع أقل
ــد  ــني. الربي ــن التدخ ــالع ع ــن، لإلق ــم واملتقاعدي ــراد عائالته ــني و أف ــع املوظف لجمي

االلكــرتوين: 

 	SmokingCessation@JHAH.com

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــىل الهاتــف رقــم ٦٦3٨  / ٦77٠ – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق ٨77 خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً 1٢ 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 1٨ ســنة أو أكــرث، لديــك إملــام كاٍف باللغــة اإلنجليزيــة. للتطــوع، أرســل 

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

الوصــول للخدمــات الطبيــة عــن طريــق الشــبكة اإللكرتونيــة 

للموظفــني
منفــذ الرشكــة اإللكــرتوين الخــاص باملوظفــني: للوصــول للعديــد مــن الخدمات 	 

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

الهاتــف الجــوال لخدمــة التذكــري باملواعيــد عــن طريــق الرســائل القصــرية

http://myhome < myInformation < Medical

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

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

برامــج صحــة الحامــل والتــربع بالــدم  والوصــول إىل العديــد مــن املعلومــات املتعلقــة 

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

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

الهاتــف رقــم  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  ٨٨٨3-٨77-13-9٦٦+  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.

أرقام االتصال مبركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

بخصــوص  ملســاعدة  تحتــاج  هــل 

لــك؟ املقدمــة  الصحيــة  الرعايــة 
أرسل بريد إلكرتوين:

Patient.Relations@JHAH.com

وسع آفاقك بوظيفة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يــرس مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن يعلــن عــن وجــود وظائف شــاغرة للســعوديني. 

ــم بزيارة ق
www.JHAH.com/careers 
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الصيدلية الجديدة ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف املنطقة الرئيسة يف الظهران 
الرعاية املناسبة التي تركز عى مصلحة املريض 

يفتتح  الطبي،  أرامكو  هوبكنز  جونز  ملركز  التنفيذي  املدير  ريجامونتي،  دانييل  الدكتور 

الصيدلية الجديدة يف منطقة الظهران الرئيسة يف العارش من شهر نوفمرب ٢٠1٦م. 

من اليسار إىل اليمني: زكريا الدبيان، وهيثم الروييل، ود. محمد خرام، رئيس قسم الخدمات 

الصيدالنية، وفيصل الحجي، مدير العمليات والتشغيل يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

ود. دانييل ريجامونتي، املدير التنفيذي ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وخالد الناطور، 

رئيس مرشوع الرشاكة الطبية، ومشعل الخالدي وفؤاد الغامدي. 

هل تحتاج إىل إعادة تجديد لدوائك؟ هل تعمل بالقرب من منطقة الظهران الرئيسة 

أصبح  أدويتك،  إلعادة رصف  تقدم طلباً  فيها؟ عندما  أو   )Dhahran Core Area(

بإمكانك اآلن استالمها يف اليوم التايل من الصيدلية الجديدة التي افتتحت مؤخراً يف 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الصحي والواقعة يف النورث أدمن )املبنى رقم 175(، يف 

 .)1135 AN( الغرفة رقم

ويقول الدكتور خورام محّمد، رئيس قسم الخدمات الصيدالنية عن الصيدلية الجديدة: 

“يحاول قسم الصيدلية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الصحي باستمرار إيجاد أفضل 

الخدمات لزبائنه”، ويضيف: “إن افتتاح صيدلية جديدة يف منطقة الظهران الرئيسة 

هو مثال آخر عىل التزامنا الكبري بتقديم الرعاية التي تركز عىل رعاية املريض”. 

ميكن طلب إعادة رصف األدوية من خالل الدخول إىل الصفحة )HR online( واختيار 

اليوم  الدواء يف  الرئيسة )Dhahran Core Area( الستالم  الظهران  صيدلية منطقة 

التايل. ال تتوفر حالياً خدمة التسليم يف اليوم ذاته. 

األدوية واستالمها يف  إعادة رصف  وأفراد أرستك طلب  أنت  إىل ذلك، ميكنك  إضافة 

ملركز  املركزي  اإلتصاالت  مبركز  اإلتصال  خالل  من  الرئيسة  الظهران  منطقة  صيدلية 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي عىل الرقم: ٨٠٠3٠54444 )يف داخل اململكة( أو الرقم: 

٠٠9٦٦13٨773٨٨٨ )من خارج اململكة(. 

الخميس، من  إىل  األحد  يومي  بني  الرئيسة مفتوحة  الظهران  تكون صيدلية منطقة 

الساعة 1٢ ظهراً إىل 4 مساءاً، وميكنكم أيضاً اإلتصال بها عىل الرقم األريض:

 ٠13٨73٠3٠3  خالل ساعات العمل اإلعتيادية للصيدلية.  

هل أنت أحدهم؟

أكرث من 

 ١،88٦ متابع

أكرث من

833 متابع

أكرث من

٩٩٢ متابع

أكرث من 

 ٢٧٠، ٤3 متابع
 أكرث من ٢٤٥ متابع 

 ١٧،3١٠ مشاهد


