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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

نوفمرب 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 1

 برنامج اإلقامة الطبية

لقد خطا مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي خطوة مهمة يف شهر مايو عندما نجح يف 

الحصول عىل ترخيص من اللجنة ليكون مركزاً تدريبياً يف التخصصات الخمسة التالية:  

علم األمراض والصيدلة وخدمات الطوارئ والتخدير وطب األرسة. جدير بالذكر أن 

عدداً قليالً من منظامت الرعاية الصحية الخاصة يف اململكة تنجح يف الحصول عىل 

مثل هذا الرتخيص. إن منوذج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الفريد والقادم من 

الرعاية الصحية املستندة إىل األدلة الطبية والعلمية  أمريكا الشاملية مثال لنموذج 

وإىل ورعاية املرىض استنادا عىل االستشارات الطبية.    

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

اإلكلينيكية واستشاري طب الكىل: »تعترب اإلقامة الطبية أحد الرشوط األساسية إلمتام 

البكالوريوس يف الطب، وإمتام متطلباتها  الطبي بعد الحصول عىل شهادة  التدريب 

التدريب  عىل  والحصول  الطب  مامرسة  إجازة  عىل  للحصول  املقيم  الطبيب  يؤهل 

قبل  الصارمة من  التقييم  عملية  إجراء  "قبل  ويضيف:  املتقدم يف تخصص محدد«، 

جونز  مركز  يف  فريق  تدارس   ،)SCFHS( الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة 

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

الطوارئ  والصيدلة وخدمات  األمراض  التالية:  علم  الخمسة  التخصصات  الطبية يف 

والتخدير وطب األرسة".

أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  أنشأ  عندما  عديدة  لعقود  استمر  حلامً  أخرياً  تحقق 

الطبي  برنامجاً لإلقامة الطبية لتدريب الجيل الجديد من األطباء يف اململكة العربية 

السعودية. أستمر العمل عىل هذا اإلنجاز الكبري عدة عقود، وتحقق أخرياً يف شهر 

أكتوبر من عام 2016م عندما بدأ 1٨ مقيامً طبياً سعودياً تدريبه الطبي يف مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي. إن هذا الربنامج يضع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف 

البارزة ايف اململكة، وألنه حقق يف الوقت ذاته  التعليمية الطبية  مصاف املؤسسات 

الطبي           املجال  العاملني يف  التي تهدف إىل تطوير  الرئيسة  أهدافه  من ضمن  واحداً 

يف اململكة. 

ويقول الدكتور أمري: "تلعب الرعاية األولية دوراً مهامً وبارزاً يف الحفاظ عىل صحة 

"نحن  ويضيف:  السن"،  بكبار  العناية  يف  وجوهرياً  مركزياً  ودوراً  السكان  وسالمة 

مرسورون جداً من ترخيص جميع الربامج الطبية الخمسة، ومرسورون بشكل خاص 

برتخيص طب األرسة بسبب الحاجة امللحة للمزيد من أطباء طب األرسة يف اململكة".

 تقدم اإلقامة الطبية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

التخصصات الخمسة التالية:

التخدير

طب األرسة

خدمات الطوارئ 

الصيدلة

علم األمراض



رقم الصفحة 2

استبيان التقييم الصحي
لنبدأ بعمل يشء رائع

كيف أستطيع املشاركة يف هذا االستبيان؟

shbatch@( لقد تلقى املوظفني مؤخراً رسالة إلكرتونية مهمة من العنوان اإللكرتوين

العنوان اإللكرتوين ألنه غري موجود  الرد عىل هذا  aramco.com.sa ( )الرجاء عدم 

حالياً(. تحتوي هذه الرسالة عىل هويتهم التعريفية )ID( وأخرى خاصة بأفراد أرسهم 

أرامكو  الصحة ملركز جونز هوبكنز  تقييم  استبيان  إىل  الدخول  ليتمكنوا من خاللها 

.)JHAH Health Assessment Survey( الطبي
 

وإلكامل االستبيان، قم بالدخول عىل املوقع اإللكرتوين ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

.)Health Assessment( والضغط عىل زر استبيان تقييم الصحة )JHAH.com( 

إن كانت لديك أسئلة أو استفسارات تتعلق بهذا االستبيان، الرجاء إرسال بريد إلكرتوين 

HAHelp@JHAH.com :إىل العنوان 

أما كلمة الرس الخاصة باستبيان تقييم الصحة والتي ستستخدمها يف الدخول األول إىل 

 wellbeing16 :املوقع فهي

للسنة الثانية عىل التوايل، يقدم “قسم صحة املجتمع” يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي “استبيان تقييم الصحة” )JHAH Health Assessment Survey( لجميع موظفي 

رشكة أرامكو السعودية وأفراد أرسهم الذين تجاوزا سن الثامنة عرشة وأفراد أرسهم اآلخرين املسجلني لدى املرافق الطبية املتعاقدة مع املركز )MDF( وموظفي مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي وأفراد أرسهم الذين تجاوزا سن الثامنة عرشة.

سيقوم موقع رشكة ويلسورس )Wellsource(، وهي من أبرز الرشكات التي تقدم الحلول املتعلقة بأدوات الصحة والسالمة وتقييم املخاطر الصحية استناداً إىل األدلة العلمية، 

بإدارة “ استبيان تقييم الصحة” ليك تقدم لك وألرستك املعلومات الصحية القيّمة التي تتعلق بصحتك وسالمتك، ومن خالل تقييم أسلوب حياتك، يبني لك التقييم جميع عوامل 

الخطر التي قد تؤثر عىل صحتك سلباً عىل مدى البعيد. 

إذا اكملت استبيان التقييم الصحي، شكرااً لك. إذا مل تكملها، فال تفوت الفرصة! لديك حتى 3١ ديسمرب ٢٠١٦ إلكامل اإلستبيان.



رقم الصفحة 3

كم يحتاج إكامل هذا االستبيان من الوقت؟

بذلك  القيام  وميكنك  االستبيان،  هذا  إلكامل  دقيقة   20 من  يقرب  ما  إىل  ستحتاج 

باستخدام جهاز الكومبيوتر أو الجهاز اللوحي )التابليت( أو هاتفك الذيك، وتستطيع 

القيام بذلك يف مكان عملك أو يف منزلك. يشمل االستبيان أسئلة تتعلق بصحتك العامة 

وحميتك الغذائية ونشاطك البدين وأسئلة أخرى تتعلق بأسلوب حياتك الروتيني.

وماذا سيحصل بعد إكامل هذا االستبيان؟

حال االنتهاء من الرد عىل أسئلة )استبيان تقييم الصحة(، سوف تتسلم فوراً التقرير 

)التقرير  أو   )Personal Summary Report( يسّمى  والذي  بك  الخاص  الصحي 

إىل  توصلك  وروابط  الشخيص  الصحي  ملفك  عىل  يحتوي  والذي  املوجز(  الشخيص 

املعلومات التي ستساعدك يف املحافظة عىل صحتك وسالمتك.

َمن هم املؤهلون مليلء )استبيان تقييم الصحة(؟

تستطيع أنت وأفراد أرستك الذين تجاوزا سن الثامنة عرشة واملسجلني لدى مركز جونز 

املركز،  مع   )MDF( املتعاقدة  الصحية  املرافق  أحد  لدى  أو  الطبي  أرامكو  هوبكنز 

املشاركة يف هذا املسح.

ماذا سيحصل لنتائجي الصحية؟

الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  سيقوم  الصحية،  املسوحات  جميع  استالم  حال 

الحالية  برامجه وخدماته  أن جميع  والتأكد من  التي تم جمعها  البيانات  باستخدام 

واملستقبلية تلبي احتياجاتك واحتياجات أرستك الصحية. يُدعى هذا املنهج الصحي 

بـ”صحة املجتمع” وقد أخذ املركز عىل عاتقه تبني واملناداة بهذا املنهج الطويل األمد 

حفاظاً عىل صحة السكان وسالمتهم.

Personal Health History
Heart disease No
Stroke No
Diabetes No
Cancer No
Lung disease No
Osteoporosis No
Broken bones or
stress fractures
in last 10 years

No

Chronic back
pain

No

Arthritis/joint pain No
Asthma No
High blood
pressure or
taking medication

No

High blood
cholesterol level

No

Head trauma No

Substance Use
Tobacco Tobacco free
Beer or liquor  serv/wk
Wine  serv/wk

Nutrition
Breakfast Usually Healthy
Water 3 serv/day
Fruits 4 serv/day
Vegetables 1 serv/day
Whole grains 1 serv/day
Dairy/Calcium 5 serv/day
Sweets 4 serv/day
Saturated fat 4 serv/wk
Fish 0 serv/wk
Red & processed
meat

5–6 serv/wk

Poultry 1 serv/wk
Plantbased
protein

0 serv/day

Leafy green
veggies

1 serv/day

Nuts & seeds 0 serv/day
Sweetened
beverages

4–6 serv/day

Type of milk Lowfat
Type of fat Both
Salt intake Don't think about

it

Mood
Happiness Pretty happy
Felt down,
depressed,
hopeless in past
month

Yes

Feelings causing
distress/
affecting ability to
function

No

Handling stress Sometimes have
problems coping

Little interest or
pleasure in doing
things

No

Future outlook Not sure what the
future holds

Traumatic life
events in the
past year

None

Taking mood
altering or
relaxing drugs

Never or rarely

Energy Adequate energy

Activity
Moderate activity 10 min/wk
Sun protection Sometimes
Vigorous
exercise

15 min/wk

Strength exercise 0 times/wk
Hours sitting 10 hrs/day
Hours sleeping 8 hrs/day

Exams
Cholesterol test Yes
Blood pressure
test

Yes

Blood glucose
test

Yes

Physical exam Yes
Colon exam 
Prostate exam 
Mammogram 
PAP test Yes
Dental
exam/cleaning

Yes

Flu shot Yes

Doing Well Caution Take Action

Biometrics
01/2016 01/2015 Status

Total Cholesterol (mg/dL) 160 mg/dL Normal
LDL Cholesterol (mg/dL) 125 mg/dL Normal
HDL Cholesterol (mg/dL) 60 mg/dL Normal
Triglycerides (mg/dL) 50 mg/dL Normal
Blood Glucose (mg/dL) 80 mg/dL Normal
Blood Pressure 120/80 Normal
Waist Circumference (in) 34 40
BMI 20.5 30.41
Resting Heart Rate (bpm) 80 
A1C (%) 3 
Percent Body Fat (%) 18 

* Indicates fasting value

Readiness to Change
Exercise

Nutrition

Weight

Stress

Blood Pressure

Cholesterol

Glucose

Tobacco

Legend
 

Health Assessment Responses

WellSuite® IV A Product of Wellsource
TERMS OF USE 

PRIVACY POLICY

Physician Summary
Assessment Date: 

JANUARY 28, 2016

A Product of Wellsource 
WellSuite® IV

Jane Smith

Overall Wellness Score

64 24

Health Age

Sex Female

Age 26

Date of birth February 01, 1989

Height 5'8"

Weight 135 lbs

Ethnicity White
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Doing Well
100  70

Caution
69  40

Take Action
39  0 Last Assessment

100

80

60

40

20

0

HEART
73

DIABETES
75

CANCER
78

OBESITY
60

NUTRITION
38

FITNESS
56

MENTAL
74

 ميكنك حفظ وطباعة تقرير الطبيب )Physician Report( وتقدميه إىل طبيب الرعاية األولية الخاص بك. 

سيساعد هذا التقرير طبيبك يف تشخيص الجوانب التي تحتاج إىل التحسني، بالتعاون مع الطبيب، حفاظاً عىل 

صحتك وسالمتك. 



رقم الصفحة 4

يوم للمرح ملرىض السكري ٢٠١٦ 

من املؤكد أن اإلصابة مبرض السكري أمر مهم وصعب، لذلك رأى مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي  أن يخصص يوماً سنوياً واحداً يحمل عنوان »يوم املرح ألطفال السكري« 

واختار الثالث من شهر نوفمرب من عام 2016م، ليكون يوماً مليئاً باملرح واملتعة ملرىض 

السكري الصغار يف السن.

باألطفال  الخاصة  الحاالت  مدراء  إحدى  الله،  عبد  فيوليت  تقول  اليوم،  هذا  وعن 

إحدى مدراء الحاالت  الفعالية مع سمية بني مرتىض، وهي أيضاً  يف املركز ومنسقة 

الخاصة باألطفال يف املركز: "يف الواقع نحن جميعاً، من ممرضني والكادر الطبي نتطلع 

إىل ذلك اليوم بقدر ما يتطلع له األطفال وذويهم"، وتضيف فيوليت: "استمتع جداً 

برؤية األطفال ميرحون مع ذويهم الذين يشعرون بالراحة هنا وهم يتجاذبون أطراف 

الحديث ويتبادلون املعلومات الصحية مع اآلخرين".

عرضاً  وتّضمن  الظهران،  مجتمع  مجّمع  يف  الهيلز  حديقة  يف  الفعالية  هذه  أقيمت 

واللعب.  واملرح  الصحي  الطعام  من  والكثري  كرتونية  وشخصيات  السحرية  لأللعاب 

الذين نجحوا يف  الجوائز عىل األطفال  اليوم هو حفل توزيع  أبرز جوانب  وكان من 

وعن  العام،  خالل  بها  املسموح  املعدالت  ضمن  لديهم   )HbA1C( مستوى  إبقاء 

جونز  مركز  يف  املرىض  تثقيف  مركز  عىل  املرشفة  رسحان  أحالم  تقول  اإلنجاز،  هذا 

وهم                             األطفال  هؤالء  وجوه  يف  والفخر  السعادة  »أرى  الطبي:  أرامكو  هوبكنز 

يتسلمون جوائزهم«. 



رقم الصفحة ٥

تجارب املرىض
زهري عبيدي

صباح الخري،

أّود أن أبدأ رسالتي بتوجيه شكر كبري لكم لجهودكم الصادقة يف السيطرة عىل مرض 

السكري الذي عاىن منه أبني خالل السنوات السبع األخرية.

تم تشخيص حالة زهري طبياً وثبت أنه مصاب بالسكري منذ أن كان يف الخامسة من 

عمره. كان وقع هذا الخرب وعىل أمه شديداً ومحزناً إىل أبعد حد، وكنا نفكر أن حياتنا 

دمرت ولن تعود إىل سابق عهدها. مع كل ذلك، لقد أحطمونا برعايتكم واهتاممكم 

الطبيني طوال السنوات املاضية، أصبحت صحة ولدي اليوم بأفضل حال، وأثبتم لنا 

أننا كنا مخطئون عندما يأسنا واعرتانا الحزن.  بفضل الله وبحسن متابعتكم ودعمكم 

وحبكم غري املرشوطني، أصبح ولدي زهري ذي 12 ربيعاً ينعم بالصحة الوافرة ومل يدع 

السكري يحطم أحالمه واستمتاعه بالحياة كأي شخص طبيعي.

نحن، كوالدين، سعيدون جداُ ونحن نراه بصحة ممتازة وكل ذلك يعود لله سبحانه 

وتعاله ولكم مل تتوانوا لحظة واحدة يف تقديم الدعم الطبي واملعنوي له سواء خالل 

ساعات العمل االعتيادية وحتى بعدها.كام أريد أن أتّوجه بشكر خاص للدكتور محّمد 

عبد الجبار وسمية بني مرتىض وفيوليت عبدالله لتقدميهم التعليامت واالستشارات 

الطبية كلام احتجنا إليها. إضافة إىل ذلك، لعبت فعالية اإلحتفال مبرىض السكري دوراً 

كبرياً يف تشجيع األطفال املصابني بهذا املرض وتحفيزهم للعناية بصحتهم.

نحن نعلم أن الوصول إىل مثل هذه النتيجة املرضية والرائعة ال ميكن أن يتحقق لوال 

واستطاعوا يف  املهمة  الرسالة  بهذه  واملؤمنني  املخلصني يف عملهم  من  الكثري  جهود 

إقامة مثل هذه الفعالية املهمة كل عام.

شكراً لكم مرة أخرى عىل تنظيم هذه الفعالية الجميلة والتي ينتظرها ولدي كل عام 

بفارغ الصرب.     

تحيايت لكم،

حسن عبيدي



رقم الصفحة 6

جوانب التميز يف الحفاظ عى سالمة املريض

إلعالنها   ، باألطفال  الخاصة  املركزة  العناية  وحدة  لفريق  التهاين  نقدم  أن  أوالً  نّود 

منطقة خالية متاماً من )CLABSI( لسنة كاملة!
 

هل سمعتم بـ )CLABSI(؟ األفضل أن ال تسمعوا عنه أبداً. إنه »العدوى املنتقلة عرب 

 )Central Line Associated Bloodstream Infection( »خط نقل الدم املركزي

»قسطرة  له  الرسمي  )واملسمى  املركزي  والخط   .)CLABSI( بـ  اختصاراً  له  ويُشار 

الوريد املركزي«( هو الخط الذي يتم إدخاله يف أحد األوردة الرئيسة لنقل السوائل 

واألدوية واملواد املغذية والدم إىل جسم املريض الذي يكون يف وضع صحي حرج جداً 

قد يضطره لإلقامة يف املستشفى لفرتة زمنية طويلة.

 

يقول ربيع خرض كيالن، أخصايئ تحسني الجودة يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: 

حرج  صحي  وضع  يف  األطفال  يكون  باألطفال،  الخاصة  املركزة  العناية  وحدة  »يف 

بأنواع  العالج  ويتلقون  العدوى  أنواع  بشتى  لإلصابة  وقت  أي  من  أكرث  ومعرضني 

مضاعفات  بأية  اإلصابة  من  حاميتهم  يف  مهمتنا  تأيت  »وهنا  األدوية«،  من  عديدة 

إضافية، ولكننا نويل اهتامماً مضاعفاً لألطفال املقيمني يف وحدة العناية املركزة«.

 

فتقول يف هذا  املرىض  الجودة سالمة  تحسني  إداريي قسم  كبرية  مايرز،  أما شارون 

يومياً مخلصاً وأنا فخورة  الشأن: »إن الوقاية من )CLABSI( يتطلب عمالً جامعياً 

جداً بطاقم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ألن أفراده يتعاونون سوياً لتحقيق هذه 

النتيجة«، وتضيف: »هدفنا يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أن تكون مرافقنا 

الطبية والصحية كلها خالية متاماً من املخاطر التي ميكن تجنبها«.

منطقة  أُعلنت  التي   ،)PICU( باألطفال  الخاصة  املركزة  العناية  وحدة  إىل  وعودة 

ناجمة عن  إصابة واحدة  يوماً، ألنها مل تحقق  لـ 36٥   )CLABSI( من  خالية متاماً 

العام،  هذا  مطلع  ويف  واملميز.  الكبري  اإلنجاز  بهذا  املركز  احتفل  فقد   ،)CLABSI(

 .)CLABSI( احتفل املركز كذلك بإنجاز وحدة الرعاية الطبية املكثفة لخلوها متاماً من

"إن هذا اإلنجاز لن يعزز فقط من ثقة المريض 

المستشفى  سيساعد  ولكنه  وخدماتنا  بقدراتنا 

تقديم  في  الكبرى  أهدافها  تحقيق  في  كذلك 

أعلى مستويات الرعاية الطبية لجميع مرضاها. أنا 

فخورة النتمائي للفريق الطبي."

شانتي ماثيو 
مجموعة مكافحة انتقال العدوى والوقاية منها

بني  وتعاون  ومتواصلة  مستدامة  جهود  مثرة  إال  هي  ما  الرائعة  اإلنجازات  هذه  إن 

 ،»)CLABSI( مراقبة  »لجنة  بينهم  واملساهمني ومن  واألقسام  التخصصات  مختلف 

التي يرتأسها الدكتور دانييل ريجامونتي، وبعضوية عدد من األطباء واملمرضني وقسم 

مكافحة انتقال العدوى والوقاية منها، وقسم تحسني الجودة والعمليات وبدعم من 

معهد أرمسرتونج لسالمة املرىض.

 وتقول تبييل جابوزا، املرشفة عىل وحدة العناية املركزة الخاصة باألطفال: »إن الطبيب 

مسؤول عن عملية إدخال السوائل يف األوردة وإيقافها، ومهمة ممرضينا ، تركز عىل 

العناية بالخط املركزي والتأكد من بقائه خالياً من أي نوع من أنواع العدوى. نحن 

نتعاون جميعاً لتحقيق هذه الهدف، ولكن جهودنا ال تتوقف عند هذا الحد، بل هي 

مستمرة يوماً بعد يوم، وعىل مدار الساعة«.

 

أما الدكتور سامي املاجد، استشاري أمراض الرئة يف األطفال وأخصايئ العناية املركزة 

لألطفال: »إن اتباع أعىل معايري العناية عند إدخال أو إخراج الخط املركزي هو من 

أكرث األمور حساسية وأهمية للحّد من اإلصابة بـ)CLABSI(«، ويضيف: »ومن األمور 

من  املركزي  الخط  بأدوات  اليومية  العناية  هي  أيضاً  أهمية  ذلك  عن  تقل  ال  التي 

قبل طاقم التمريض. أنا فخور جداً بفريق وحدة العناية املركزة لألطفال مبركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي«.

 

إن املعايري التي حددتها جونز هوبكنز ميدسن لجميع وحدات العناية املركزة هي أن 

تكون نسبة اإلصابة بـ)CLABSI( 1 باملئة فقط لجميع املرىض والخطوط املركزية. إن 

تحقيق ذلك خالل سنة واحدة، إنجاز مذهل، ولكن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

قد وضع نصب عينيه تحقيق أهداف أكرب وأكرث تشدداً وهي أن تكون جميع مرافقه 

   .)CLABSI( خالية متاماً من

منها:  والحّد  املعدية  األمراض  مكافحة  قسم  رئيس  التوفيق،  جعفر  الدكتور  ويقول 

»ميتلك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي العديد من الربامج واملبادرات واإلجراءات 

التي متنع انتشار وانتقال العدوى، وهذه الربامج واملبادرات ترتاوح ما بني األساسية 

منها واملهمة يف نفس الوقت كالعناية بنظافة اليدين إىل العمليات املعقدة التي متنع 

انتشار كل ما هو ضار  وميكن تجنبه«.



رقم الصفحة ٧

يحتفل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باليوم العاملي لصحة لقلب

أقيمت يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عدداً من الفعاليات مبناسبة بيوم القلب 

ضمن  من  وكان   ، 2016م  عام  سبتمرب  شهر  من  والعرشون  التاسع  يوم  يف  العاملي 

أهم الرسائل التي وجهها املركز يف هذا اليوم: »إن إدراك وفهم عوامل الخطر التي 

القلبية يقلل من نسبة الوفيات الحالية يف اململكة«. تصادف  تحيط بصحة األوعية 

االحتفال بهذه املناسبة يف وقت تتصدر فيه اململكة العربية السعودية القوائم العاملية 

لنسب اإلصابة بالبدانة ومرض السكري، وكانت نسبتي هذين العاملني أعىل من عاميل 

التدخني ومرض ضغط الدم. ويف هذه املناسبة، يقول الدكتور عالء العجييل: »عندما 

نقلل مخاطر اإلصابة بأمراض األوعية القلبية، نكون قد وفرنا حامية مناسبة لقلوبنا 

وقلوب َمن نحب«.

 

فعندما تتوىل مهمة حامية قلبك، يتوجب عليك املحافظة عىل ضغط دمك ومستوى 

التدخني  عن  واإلقالع  الطبيعية،  معدالته  الجسم ضمن  ووزن  الدم  يف  الكوليسرتول 

واالبتعاد عن التدخني السلبي واتباع حمية صحية مدى الحياة واملواظبة عىل مامرسة 

التامرين الرياضية، واستشارة الطبيب قبيل الرشوع يف أي برنامج تدريبي أو ريايض.



رقم الصفحة ٨

بدأ تعاميل مع الناس يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، وبالتحديد، مع طبيب الرعاية األولية الدكتور جواد الخروف، الذي أحالني إىل 

عيادة السيطرة عىل األمل بعد سلسلة من األدوية والعالجات الطبيعية التي مل تُفلح كثرياً يف تخفيف معاناة ظهري. ومن ثم متت إحالتي إىل 

الدكتور إبراهيم محّمد الذي أقرتح عيّل أن أّجرب اإلبر لتخفيف آالمي قبل الدخول يف مناقشة أية حلول جراحية. والحمد لله، استطاعت 

طريقته أن تخفف آالمي يف النهاية.

 

بينام كنت استمتع بإجازيت السنوية، قررت فجأة إجراء التداخل الجراحي يف الواليات املتحدة األمريكية. فعدت إىل عميل بعد أسابيع قليلة 

من الراحة الرسيرية. وقررت زيارة الدكتور جواد الخروف ألن آالمي ما تزال موجودة ويصاحبها انتفاخات وتورمات أيضاً هذه املرة. كنت قد 

تلقيت سلفاً نصيحة وهي أن األمل والتّورم هام من األعراض الطبيعية لهذه الجراحة، ولكن عندما أخربت الدكتور جواد الخروف باألمل القوي 

يف ساقي، واألمل الشديد يف مكان الجرح يف ظهري، قرر فوراً أنني أعاين من مشكلة جادة. فأحالني عىل األشعة املغناطيسية )MRI(، وأظهرت 

النتائج أنني أعاين من ترسب السائل املوجود يف عمودي الفقري!

 

أرسلت نتائج األشعة املغناطيسية )MRI( إىل قسم طب األعصاب للدراسة وإبداء الرأي، وتم تحديد موعد يل مع الدكتور ماجد عطّاس، وألنه 

كان يف إجازة، أي أنني لن أمتكن من زيارة الطبيب إال بعد ثالثة أسابيع. كان ترسب السائل شديداً، وهذا ما دعا د. خالد الصديقي ود. عمر 

الدورسي ود. حسام حمدان إىل مراجعة تقريري الطبي واالتصال يب ملناقشة حالتي الصحية بعد يوم واحد من إجراء األشعة املغناطيسية 

ودراسة نتائجها. وخالل موعدي معهم، قرروا إجراء جراحة يل يف اليوم ذاته ألن أي تأخري قد يؤدي لنتائج ومضاعفات ال يُحّمد عقباها. رشح 

يل هؤالء األطباء تفاصيل العملية الجراحية املقبلة والخطوات االحتياطية التي يجب أخذها يف حال ظهور املضاعفات، ولكن الغريب يف األمر 

أن حالة من الراحة انتابتني يف ذلك الحني، خاصة بعد أن قرروا إجراء الجراحة يل يف فرتة زمنية قصرية جداً.

 

انتهت الجراحة، وتم نقيل إىل قسم اإلفاقة. واتصلت املمرضة بزوجتي وأخربتها مبكان الغرفة التي نُقلت إليها، وأعطي لزوجتي رقم هاتف 

تلك الردهة لالطمئنان عىل حالتي من الحني لآلخر. مكثت يف املستشفى مثاين أيام، قضيت ستة منها نامئاً بشكل مسطح عىل ظهري بشكل 

متواصل، وحظيت خاللها باهتامم ورعاية ال يوصفان من جانب املمرضني ومقدمي املساعدة الشخصية، كانوا دامئاً حارضين متى ما طلبتهم، 

ألنني كنت عاجزاً متاماً عن العناية بنفيس.

 

وبعد هذه التجربة الرائعة، أّود أن اشكر بشكل خاص أفراد الطاقم الطبي الذين رضبوا مثاالً مذهالً للعناية يب بعد جراحتي، منهم: نويف 

وقت  أي  ويف  املساعدة  لجرس  رضيب  حال  ملساعديت  يهرعون  كانوا  لييش.  وكارولني  كاملا  وشيال  ماتاواران  وكورا  جونزاليز  وباولو  مااللوان 

واالبتسامة ال تفارق وجوههم، حتى إين كنت اعتذر لهم من كرثة طلبي لهم، ولكنهم يردون دامئاً: »هذا واجبنا!«. كنت أعجب من أنهم 

يستمرون يف كتابة تقاريرهم الطبية حتى بعد انتهاء موعد نوباتهم يف العمل، ليك يسلمونها إىل ممريض النوبة التالية. أنا فرح جداً من وجود 

هذه الثقافة الرائعة يف مستشفانا خاصة وأنني معتاد للعمل يف بيئة رسيعة الخطى مزدحمة بالناس. مبراقبتي لكل ذلك، زادت ثقتي كثرياً 

بالطاقم الطبي الذي اعتنى يب خالل أزمتي. يف أوقات متأخرة من الليل أكون فيها صاحياً، كنت اشعر بالراحة عندما اسمع أصوات املمرضني 

يتحدثون مع املرىض اآلخرين الذين فيام يبدو أنهم يتلقون نفس مستوى الرعاية املكثفة التي اتلقاها أنا.

 

أّود أن أشكركم جميعاً عىل لطفكم وصربكم الطويل طوال إقامتي يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وأّود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

إىل جميع األطباء واملمرضني والكادر الطبي الذي قّدم يل كل ما هو ممكن من الراحة واالطمئنان أثناء زياريت القصرية هذه. من اآلن فصاعداً، 

لن أتردد ابداً يف اللجوء إىل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتلبية كافة احتياجايت واحتياجات أرسيت الصحية والطبية وسأويص جميع زماليئ 

يف العمل وأصدقايئ ليحذو حذوي.

 رينيه ثومسون

منسق االمتثال بالقوانني يف الحقول 

قسم املشاريع املجتمعية والعامة

رشكة أرامكو السعودية

تجارب املرىض

رينيه ثومسون 



رقم الصفحة ٩

الدكتور ريجامونتي املحرتم،

 

بينام اقرتب من موعد تقاعدي عن العمل بتاريخ 31 من شهر ديسمرب 2016م، وبعد قضاء 16 عاماً يف العمل لدى رشكة أرامكو السعودية، أّود أن 

أتقدم لكم ببالغ الشكر للرعاية الطبية املمتازة التي قدمتموها يل خالل سنوات عميل يف الرشكة. وبهذه املناسبة، أّود أن أتحدث عن ثالثة أمور 

كان لها أثر إيجايب عىل حيايت وحياة أرسيت الصحية. ال يسعني املجال هنا أن أتحدث عن الكثري من األمور التي أثرت يف نفيس عىل نحو إيجايب.

 

كانت الدكتورة شرييان داريل طيبية يل وألرسيت. لقد قدمت لنا أفضل رعاية طبية وأحاطتنا باهتاممها وتعاطفها، فهي دامئاً محافظة ولطيفة ولبقة 

ومتفهمة. إنها بالفعل من أفضل أطباء األرسة الذين التقيت بهم.

 

أما الربنامج الصحي التنفيذي فقد كان استثنائياً ألنه وفر يل الفحص السنوي. كان الطبيب مارك رميري )والذي تاله الدكتور بانجي( ملاّمً بعلمه 

ونجح يف أن يدلني عىل أساليب الحياة الصحية للمحافظة عىل صحتي. كان الدكتور مارك لطيفاً جداً ويترصف مبهنية عالية.

 

أما الجانب الثالث الذي أّود التحدث عنه فهو قسم العظام، حيث أصبحت مريضاً خبرياً بأمور العظام نتيجة لتجربتي الرائعة يف هذا القسم. 

لقد أعتنى الفريق برمته، اإلكلينييك وغري اإلكلينييك، يب وأّود هنا أن أشيد عىل وجه التحديد بجهود الدكتور مجيب منظري وطاقم اإلسناد الذي 

يعمل معه.

 

لقد انضممت إىل رشكة أرامكو السعودية يف عام 2000م، وكنت أعاين يف حينها من أمل رض يف فخذي يف كال الركبتني، وقد حرمني هذا األمل الشديد 

من االستمتاع بلعب كرة القدم أو حتى امليش أثناء العطالت. يف عام 200٨م، تدهورت كل أجزاء ركبتي، وعىل أثر ذلك أجرى الدكتور منظري 

جراحة لتبديل مفصل الركبة بواحد بالستييك جديد. وقبل العملية، تم إخباري بكافة مضاعفات التداخل الجراحي وعملية التعايف التي ستليه. يف 

الواقع، كنت منتبهاً للمهارات الجراحية التي تم استعراضها أثناء مدة العملية التي استمرت لسبع ساعات متواصلة وكنت حينها تحت التخدير 

املوضعي للحوض.

 

وبينام كنت يف فرتة التعايف، تعرضت لحادث سيارة اضطرين لدخول غرفة العمليات ثانية إلعادة العملية عىل الركبة اليرسى بعد عامني. عىل الرغم 

من ضخامة األجسام التي أدخلت يف ساقي ولكن هذه العملية كانت مريحة وكنت تحت التخدير املوضعي للحوض ثانية. أتذكر إىل اليوم فرحتي 

بعد أن زرعوا قضبان بسامكة 1٧ مم وكنت أنظر إليها من خالل شاشة األشعة يف ذلك املساء. تلقيت بعدها أفضل الرعاية والعناية من كادر 

التمريض ويف اليوم التايل كنت أستطيع الحركة وُسمح يل بالعودة إىل منزيل وكنت أتكأ عىل العصا. من املؤد أن املمرضني وكادر العالج الطبيعي 

قد لعبوا دوراً كبرياً أثناء فرتة التعايف. وكل ما أّود أن اقرتحه هو توفري حوض حراري ليساعد املرىض أثناء العالج الطبيعي.

 

ما أزال أستطيع امليش حول ملعب الجولف يف الظهران وأنا عىل أعتاب الخامسة والستني من عمري )بناًء عىل موافقة الدكتور الشهري(. وقبل 

أن أتقاعد نهائياً، جلست مع د. مورجان وعيادة جامبوا يف بريسبني، وتناقشت هناك بشأن حالتي الصحية ونتج عن هذه االستشارة أن شكرت 

الدكتور منزاري عىل النتائج الجراحية الرائعة.

ستيفني شيشاير  

تجارب املرىض

 ستيفني تشيساير
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كيف أعلم أن جهاز قياس ضغط الدم دقيق؟
الهندسة الطبية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أجب برسعة: ما هي أول كلمة تفكر بها عندما تقرأ: موظف الرعاية الصحية؟

قد تفكر بكلامت معينة، مثل: طبيب، ممرض، صيديل، معالج، أو أي كلمة أخرى تقع ضمن هذا السياق. أليس كذلك؟ ولكن هل فكرت يوماً مبصطلح: مهندس طبي؟

 

يف واقع الحال، كلام زرت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كمريض، تحتك بيشء ما أو تستخدم يشء ما يكون املهندس الطبي مسئوالً عنه. قد يكون هذا اليشء يف شكل جهاز 

لقياس ضغط الدم )sphygmomanometer( أو جهاز فحص املوجات فوق الصوتية »اإللرتاساوند« )ultrasound( الذي يصّور لك الجنني يف بطن أمه.

 

وجهاز قياس ضغط الدم هو جهاز طبي يجب تعديل معياريته وفحصه بشكل منتظم لضامن تقدميه نتائج صحيحة ودقيقة للمرىض واملستخدمني له عىل حّد سواء. وهنا تأيت 

مسؤولية املهندس الطبي. يعمل يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ما يقارب ٥0 مهندساً طبي وهم مبثابة الجندي املجهول يف معظم جوانب وأقسام املركز.

 

يقول يارس بدر الدين، مدير قسم الهندسة الطبية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "إن الهندسة الطبية هي اختصاص يقع ضمن الهندسة الطبية الحيوية )أو البايوميدكال(، 

كيفية  عىل  النهائيني  املستخدمني  تدريب  إىل  إضافة  املركز،  عموم  يف  املستخدمة  الطبية  واألجهزة  التقنيات  كافة  وصيانة  وتبديل  وتحديث  بتنصيب  رئييس  بشكل  وتُعنى 

استخدامها بالشكل الصحيح".

 

إذاً، فإن مصطلح "موظف الرعاية الصحية" يعني أبعد من معنى أن يكون املوظف عىل اتصال مبارش مع املرىض. كل شخص يعمل يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، ومن 

بينهم موظفو االستقبال واملالية واإلدارة واألمن وعامل الصيانة والتنظيف وموظفو االتصال واآلخرين، يهتمون بصحة وسالمة املرىض وأرسهم وزوار املركز. إن فريق املركز برمته 

يتألف من موظفني مهمتهم الوحيدة توفري الرعاية الطبية.
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اآلن متوفر لقاح اإلنفلونزا  

تّعرفوا عى محّمد الغامدي

محمد الغامدي 
 

مهندس أجهزة طبية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التحصيل العلمي: 

حاصل عىل شهادة الدبلوم يف هندسة األجهزة الطبية من معهد التطوير 	 

العريب عام 2010م.

تّدرب يف مستشفى امللك فهد التخصيص يف الدمام عام 2010م.	 

الوظيفة الحالية:

فني الهندسة الطبية الحيوية يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

إقتباس:

األجهزة  أن  من  التأكد  عن  مسؤول  وفريقي  الجراحية.  الرعاية  يف  أعمل  "أنا 

الحديثة كجهاز دافنيش )DaVinci( وأجهزة املالحة وباقي األجهزة الجراحية 

أال  عاليني. وواجبنا  واعتامدية  وبدقة  أكمل وجه  تعمل عىل  األخرى  املعقدة 

نستهني أبداً بهذه املسؤولية الكبرية التي أوكلت لنا".

لقــاح اإلنفلونــزا يســاعدك عــى الوقايــة مــن اإلصابــة بفــروس اإلنفلونــزا. 

قــد  الذيــن  حولــك  مــن  النــاس  يحمــي  أيضــا  نفســك  حاميــة  لذلــك 

يكونــون أكــر عرضــة إللصابــة مبــرض أنفلونــزا خطــرة.،

وأرسهـم  املوظفـون   )CDC("األمريكي األمراض  عى  السيطرة  "مركز  يـويص 

بأخــذ لقـاح اإلنفلونــزا سـنوياً للجميــع ابتــداء مــن ســن الســتة أشــهر 

فـا فـوق.

احمي نفسك وعائلتك وزمالئك يف العمل وخذ لقاح اإلنفلونزا

إىل  األحد  مــن  الصحيـة،  املراكز  كافـة  يف  اإلنفلونــزا  لقـاح  اآلن  يتوفــر 

الخميــس، مــن  ٢ أكتوبــر - 3١ ديســمرب،

8 صباحـاً – ٢ مســاًء. ال توجــد حاجـة لتحديــد موعـد مســبق.

 	P2-01 بقيق: غرفة التطعيم

األحساء: غرفة التطعيم.	 

عيادة الراكة: أيام األربعاء، صباحاً فقط.	 

الظهران: العيادة األولية، غرفة التطعيم 204	 

رأس تنورة: غرفة 10٥4 منطقة عيادات النساء واألطفال.	 

العضيلية: العيادة األولية، غرفة التطعيم.	 

اإلنرتنت 	  الرسمي عىل  املوقع  زيارة  الرجاء  النائية:  األماكن  العيادات يف 

للتّعرف عىل أماكن العيادات

يجب عى املوظفن واملُعالن املسجلني لدى املرافق الطبية املتعاقد معها اإلتصال بهم مبارشة 

أو بوزارة الصحة لإلطالع عىل تفاصيل التطعيم ضد اإلنفلونزا.
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ماذا عساي أن أفعل باأليام املتبقية يل يف الحياة؟ َمن سيعتني بزوجتي عندما أرحل؟ 

كيف سيتذكرين َمن أحبهم عندما أرحل عن هذه الدنيا؟

 

من الطبيعي أال يفكر الكثري مّنا اتخاذ قرارات تتعلق بنهاية الحياة. ولكن األمر يصبح 

أكرث صعوبة وقسوًة عندما تكون حياة الشخص املريض قصرية بسبب إصابته مبرض 

مميت فيجرب عىل اتخاذ مثل هذه القرارات.

 

التلطيفي  الطب  التلطيفية ومدير  الرعاية  أستاذ  الدكتور توماس جي سميث،  يقول 

 Palliative( يف الرعاية التلطيفية« :)JHM( وطب األورام يف جونز هوبكنز ميدسن

Care(، نحن نطلب من املرىض املصابني بأمراض مميتة بأمور تتعلق بتحسني أساليب 

من  مرحلة  أية  يف  بذلك  نقوم  ونحن  واإلسناد،  الدعم  لهم وألرسهم  ونقدم  حياتهم 

مراحل املرض«.

 

فقد  ميدسن،  هوبكنز  املساعد يف رشكة جونز  الطب  أستاذ  رزاق،  راب  الدكتور  أما 

يف  الرشاكة  اتفاقية  يف  للمشاركة   )JHAH( الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  زار 

الرعاية التلطيفية مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من أجل إنشاء برنامج للرعاية 

التلطيفية يف املركز. وكانت تلك الزيارة الرابعة للدكتور رزاق والثالثة للدكتور سميث.  

 

تأسس فريق الرعاية التلطيفية التابع ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف شهر أبريل 

من العام 201٥م، وكان يف حينها يتألف من رئيس الربنامج الدكتور سمري أبو شليح، 

واملمرضة اإلكلينيكية املختصة بالرعاية التلطيفية فاطمة الراشد، والتي أصبحت فيام 

وجدت األمل بعد أن فقدته
الطب التلطيفي يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الحبيب، واملمرضة  الدكتور محّمد  التلطيفية، والصيديل  الرعاية  برنامج  بعد منسقة 

اإلكلينيكية املختصة كوثر الحسني، والطبيب الدكتور مصطفى غزال، والدكتور محّمد 

الغامدي الذي أنهى زمالته الدراسية يف الرعاية التلطيفية يف جامعة ماك جيل الكندية 

والذي التحق بالفريق يف شهر يوليو 2016م.

 

وعن هذا الربنامج، يقول د. سميث: »إن برنامج جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرعاية 

التلطيفية يتطور بشكل رسيع، لقد انتقل الفريق برسعة الربق من الدراسة والتطوير 

إىل مرحلة لقاء املرىض وتقديم الرعاية لهم يف أقل من سنة، بينام يحتاج الوصول إىل 

هذه املرحلة املتقدمة من سنتني إىل أربع سنوات من الدراسة والتنظيم«.

 

املختص  اإلكلينييك  املمرض  قبل  املقدمة من  الطبية  االستشارات  بخدمة  العمل  بدأ 

بالرعاية التلطيفية يف شهر يوليو من العام 201٥م. ومنذ ذلك الحني، أجريت أكرث من 

300 جلسة استشارية، وتقول فاطمة الراشد عن هذه التجربة: »تظل الكيفية التي 

والسيطرة  براحة مرضانا  نُعنى  نحن  لهذا  أذهان أرسته،  عالقة يف  املريض  بها  يتوىف 

وللمعنني       ألرسته  املعنوي  الدعم  كل  ذاته  الوقت  يف  ونقدم  أمراضهم  أعراض  عىل 

باالهتامم به«.

 

جدير بالذكر أن د. أبو شليح أكّمل دورة يف اإلرشاف عىل الرعاية التلطيفية يف رشكة 

الراشد ود.  أكملت فاطمة  بينام  أكتوبر من عام 201٥م،  جونز هوبكنز ميدسن يف 

غزال دورة اإلرشاف يف رشكة جونز هوبكنز ميدسن يف مارس من عام 2016م.
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بقلم: براديل ويلكنسن

جوانب إضافية مهمة

بدأ العمل يف دورة الرعاية التلطيفية املتعددة التخصصات يف شهر ديسمرب من عام 

201٥م يف وحدة التنويم ملرىض الرسطان  والتي تضمنت قسامً خاصاً مصغراً للرعاية 

التلطيفية وتحتوي ثالثة أرّسة فقط، وأول مريض أُدخل إىل مستشفى لتلقي الرعاية 

التلطيفية كان يف تاريخ 23 أكتوبر 2016م. افتتحت عيادة الرعاية التلطيفية يف 12 

أكتوبر 2016م، حيث يتم أوالً تقييم حالة املريض من قبل الدكتور الغامدي وفاطمة 

الراشد. الجميل يف هذه العيادة أن املريض يستطيع اإلستمرار يف الحصول عىل الرعاية 

التلطيفية حتى بعد تركه املستشفى والعودة ملنزله من خالل برنامج الرعاية التلطيفية 

املنزلية، ويقول د. الغامدي يف هذا: »أول مريض يل يف هذه العيادة زرته يف منزله يف 

13 أكتوبر 2016م، وكنت متأثراً جداً. كان واضحاً يل أن املريض مرتاح لزياريت وشعرت 

باالمتنان الكبري من قبل أرسته«.

 

الرعاية  الطبي طلب توفري خدمة  أرامكو  بإمكان أي طبيب يف مركز جونز هوبكنز 

التلطيفية من خالل تقديم طلب استشارة أو إحالة يف )SAP( إن كان مريضه يحقق 

أي من املعايري التالية:

 
 إن كان املريض يعاين من مراحل متقدمة من مرض الرسطان ويعاين من أمل 	 

األورام   لطب  األمريكية  الجمعية  تويص  روحي.  أو  اجتامعي  ونفيس  جسدي 

بالرعاية  الشديد  األمل  من  يعاين  الذي  الرسطان  مريض  إحاطة  برضورة  اليوم 

التلطيفية خالل ٨ أسابيع من تاريخ تشخيصه. 

العالجات 	  الذي مير مبراحل متقدمة جداً من املرض ومل تعد  مريض الرسطان 

تنفع حالته.  

 املريض الذي يعاين من انتشار الخاليا الرسطانية )metastasis( أو من االلتهاب 	 

التقدمي للغشاء املحيط بالرئة والغشاء املحيط بالقلب أو االنصباب التاموري. 

 املريض الذي يعاين آالماً ال إرادية وأعراضاً ال ميكن السيطرة عليها.	 

بيد أن هذه مجرد بداية، إذ يسعى فريق الرعاية التلطيفية وبدعم من قيادة مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي التعاون بشكل أكرب من أجل تعزيز هذه الخدمة وإنشاء 

وحدة خاصة بالرعاية التلطيفية للمرىض املقيمني.

 

ما هي مهمة مقدمو الرعاية التلطيفية؟ 

 

لفرتة  العيش  من  يتمكنون  املرىض  بأن  الدراسات  من  العديد  أظهرت 

موظفو  إن  املناسبة.  التلطيفية  الرعاية  تلقوا  إن  أفضل  وبشكل  أطول 

بل  املوت،  تأجيل  أو  تعجيل  أجل  من  يعلمون  ال  التلطيفية  الرعاية 

يساعدون املريض يف مواجهة املرض الذي يهدد حياته ويدعمون أرسة 

املريض معنوياً ويساعدونهم عىل تحسني أسلوب حياتهم من خالل اتباع 

ما ييل )منظمة الصحة العاملية، 2016م(:

خالل 	  من  املريض  بها  يشعر  التي  املعاناة  وتخفيف  تجنب   

التشخيص املبكر والتقييم الطبي وعالج األمل واملشكالت الجسدية 

والنفسية والروحية األخرى.

 التأكيد عىل قيمة الحياة ومساعدة املريض عىل النظر إىل املوت 	 

عىل أنه نهاية طبيعية للبرش.

كجزء 	  بها  واالهتامم  للمريض  والروحية  النفسية  بالصحة  العناية 

من الرعاية التلطيفية.

حيوي 	  بشكل  للعيش  املريض  يساعد  الدعم  من  نظام  توفري   

ومتفائل قدر اإلمكان إىل أن تحني منيته.

توفري الدعم ألهل املريض أثناء مرضه واحتضاره.	 

يشمل 	  والذي  التخصصات،  املتعدد  الفريق  منهج  اتباع   

متطلباته          وتلبية  املريض  احتضار  أثناء  املعنوي  الدعم  تقديم 

ومتطلبات أرسته.

العالج 	  أو  الكيميايئ  كالعالج  العالجات  أنواع  مختلف  استخدام   

باإلشعاع لتحسني صحة املريض وإيجاد تأثري إيجايب خالل مرضه.

يجب أن نتعلم كيفية فهم وإدارة املضاعفات اإلكلينيكية املثرية 	 

للحزن واألمل.
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زيارة مميزة للدكتور مايكل سرتايف من جونز هوبكنز ميدسن

ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يعمل الدكتور مايكل سرتيف طبيباً يف مركز جونز هوبكنز كومربيهينسيف هيموفيليا 

تريتمنت سنرت )مركز جونز هوبكنز الشامل لعالج النزيف الدموي( وهو عضو زميل 

يف معهد آرمسرتونج لسالمة املرىض وجودة الخدمات الطبية يف رشكة جونز هوبكنز 

والعيادات  الدم  تخرث  منع  إدارة  خدمات  قسم  مدير  منصب  يشغل  كام  ميدسن. 

الخارجية ومخترب تخرث الدم الخاص يف جونز هوبكنز ميديسن.    

 

إن فكرة »برنامج رشكاء يف التميّز« تجمع بني التقاليد الطبية املوجودة سلفاً واملتبعة 

منذ عقود من قبل دائرة الخدمات الطبية ألرامكو السعودية وبني ما يقدمه اليوم 

متطورة  طبية  وخدمات  عالجات  من  ملرضاه  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز 

وحديثة وبني ما تقدمه كذلك رشكة جونز هوبكنز ميدسن من معارف وعلوم طبية 

متطورة. ما يزال هذا الربنامج يحقق نجاحات كبرية منذ أن تأسيسه، فقد استضاف 

إىل يومنا هذا أكرث من 100 شخصية متميزة من مختلف التخصصات الطبية يف رشكة 

مختلف  حديثة يف  طبية  معارف  من  لديهم  ما  كل  لتقديم  ميدسن  هوبكنز  جونز 

مواقع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يف اململكة العربية السعودية.   

 

بعنوان:  محارضة  خاللها  ألقى  أساسية  جوالت  بإجراء  زيارته  مايكل  الدكتور  بدأ 

 New( »آفاق جديدة يف تجلط األوردة العميقة وإدارة االنسداد التجلطي الرئوي«

 Horizons on Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism

أرامكو  هوبكنز  مركز جونز  موظفي  من  فرداً   2٥0 من  أكرث  أمام   )Management

الطبي يف قاعة الظهران الكربى للمحارضات ويف املناطق املجاورة.

 

وعقب الجوالت األساسية، قىض يومه األول يف لقاء عدد من أطباء مركز جونز هوبكنز 

العميقة.  الطوارئ ملناقشة تشخيص تجلّط األوردة  العاملني يف قسم  الطبي  أرامكو 

ويف وقت الحق من ذلك اليوم، ألقى محارضة للتواصل مع املجتمع بعنوان: »املرض 

 Deep Vein( العميقة  األوردة  تجلّط  عالمات  متييز  كيفية  عىل  تّعرف  الصامت- 

يجب  وملاذا   )DVT( مصطلح  معنى  فيها  ناقش  حيث   »)Thrombosis( )DVT

علينا االهتامم به، وكيف منيّز أعراضه وعالماته وكيفية عالجه بشكل آمن باستخدام 

 thrombolytic( أو بواسطة ُمعامل حّل الخرثة )مضادات التخرث )أو مخففات الدم

agent(. أكرث من ٧0 شخصاً من رشكة أرامكو السعودية ومجتمع )JHAH( حرضوا 

اقرتح  آمن،  بشكل  الدم  تخرث  مضادات  استعامل  أجل  ومن  القيّمة.  املحارضة  هذه 

يوم وإن  الوقت كل  تتناول عالجاتك يف نفس  أن  يف  تتذكر دامئاً  أن  الدكتور مايكل 

فاتتك جرعة ما فقم بإبالغ طبيبك.

 

أنهى الدكتور سرتايف زيارته هذه بحضور سلسلة من االجتامعات مع فريقي املخترب 

برنامج  التلطيفية يف  الرعاية  الطبي ملناقشة  أرامكو  واألشعة يف مركز جونز هوبكنز 

»رشكاء يف التميز”.
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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 أكــرث مــن ٨0 عضــوا مــن أعضــاء هيئ ”رشكاء يف التّميــز“ حتــى اآلن زي

بجونــز هوبكنــز الطبيــة ملركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

زيارة مميزة للدكتور أنجيلو دي مارزو من جونز هوبكنز ميدسن 

ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

استضاف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي زيارة متميزة أخرى، وهذه املرة، استقبل 

الدكتور أنجيلو دي مارزو من جونز هوبكنز ميدسن.

 

يعمل الدكتور دي مارزو أستاذاً لطب األمراض واألورام يف كلية الطب يف جامعة جونز 

 Cancer( هوبكنز، إضافة إىل منصبه كمدير مساعد ملعهد كانرس ريسريش باثولوجي

الشامل للرسطان  لبحوث الرسطان يف مركز سيدين كيميل   )Research Pathology

.)Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center(

 

بدء د. مارزو أول أيام زيارته بإلقاء محارضة بعنوان: »آخر التطورات يف مرض رسطان 

الربوستات: الفحص واملراقبة وعلم األمراض الجزيئية«، وحرضها أكرث من 2٥0 فرداً 

من موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  يف قاعة الظهران الكربى للمحارضات 

ويف املناطق األخرى عن طريق البث بالصوت والصورة. 

 

وعقب إجراء الجوالت الطبية األساسية، قىض ما تبقى من اليوم يف االجتامع بأطباء 

مخترب  يف  جولة  وإجراء  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  يف  األمراض  طب  قسم 

أمراض الخاليا واألنسجة. ويف عرص ذلك اليوم، ألقى محارضة أخرى بعنوان: »العوملة 

وأسبابه  األساسية  وأصنافه  الرسطان  تعريف  فيها  ناقش  حيث  الرسطان«،  ومرض 

الشائعة ومرض الرسطان يف العامل وكيف أنه أودى بحياة ٧0 مريضاً من مجتمع رشكة 

أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

 

وأنهى الدكتور مارزو محارضته مبناقشة مستقبل مرض الرسطان عاملياً والحلول العاملية 

وتوفري  التبغ،  ومنتجات  التدخني  من  الحّد  بينها:  ومن  به،  اإلصابة  لتقليل  املقرتحة 

تطعيامت فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV( وإجراء فحص مسحة عنق الرحم 

واالختبارات الطبية ذات العالقة وتوفري العالجات الجديدة والفعالة لهذا املرض.  
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زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس د. بيرت ماكدونيل

نوفمرب  شهر  من  و٨   6 بني  الفرتة  يف  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  استضاف 

2016م، زيارة مميزة من بيرت ماكدونيل )الحاصل عىل شهادة املاجستري يف الطب(، 

أستاذ ويليام هوالند ورئيس قسم العيون يف معهد ويلمري للعيون يف كلية الطب يف 

جامعة جونز هوبكنز.

وكان الدكتور رامز الهندي، رئيس قسم العيون يف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

يف استقبال الدكتور ماكدونيل ورافقه طوال مدة زيارته للمركز.

ملركز جونز  املؤقت  بالرئيس  ماكدونيل  الدكتور  التقى  املميزة،  الزيارة  وخالل هذه 

هوبكنز أرامكو الطبي وبرئيس الكادر الدكتور دانييل ريجامونتي، إىل جانب عدد من 

الدكتورة زينة خوري-ستيفينز، رئيسة كادر  بينهم:  املركز ومن  إدارة  أعضاء مجلس 

التمريض، ملناقشة املبادرات الحالية ملركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

كام شارك الدكتور ماكدونيل يف عدد من االجتامعات التي عقدها كادر قسم العيون 

السالمة  األعصاب ورئيس معهد  علوم  العيون ورئيس معهد  وفريق )OR( وعيادة 

وكبار االستشاريني الطبيني ورئيس وحدة علم األعصاب ورئيس وحدة األنف واألذن 

والحنجرة ورئيس مكتب اإلحاالت الطبية ورئيس لجنة االمتيازات والشهادات الطبية.   

كام سنحت للدكتور ماكدونيل فرصة القيام بجولة يف عدد من مرافق املركز ورشكة 

أرامكو السعودية ومجتمع أرامكو السعودية.

ويف يوم األثنني، املصادف، السابع من شهر نوفمرب، قّدم الدكتور ماكدونيل محارضة 

البقعي  التنكس  ومرض  الجالكوما  ملرض  الجديدة  العالجية  »االسرتاتيجيات  بعنوان: 

املرتبط بالسن )ARMD(« أمام أكرث من 2٥0 من كوادر املركز يف قاعة املحارضات 

أخرى  محارضة  ماكدونيل  الدكتور  قّدم  اليوم،  ذات  عرص  ويف  الظهران.  يف  الرئيسة 

النانو  لتقنية  الجديد  العهد  البرص:  حاسة  إلنقاذ  البرصي  النظام  »تجديد  بعنوان: 

الطبية«، وقد أقيمت هذه املحارضة اللتواصل مع املجتمعفي مركز البحوث والتبادل 

من  وكان  أكرث من ٩0 شخصاً،  السعودية، وحرضها  أرامكو  التقني لرشكة  والتطوير 

بينهم موظفون يف الرشكة وأرّسهم ومن كادر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث 

شارك الجميع يف النقاش الذي تال املحارضة مع الزائر املميز.
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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- 30٥ -٨00 أو مــن خــارج 	 

اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-٩66-13+ 

 	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- 30٥ -٨00 أو مــن خــارج اململكــة عــىل الهاتــف رقــم  ٨٨٨3-٨٧٧-٩66-13+ 

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- 30٥ -٨00.

	

	

 هــل تشــعر باوتلتــر واإلجهــاد؟ اتصــل بعيــةدا اإلرشــدا االتجامعــي 
بالظهــران لعمــل معوــد خــع صاــىل التاهــف رقــم ٨٧٧-٨400، خــالل أوقــات 

العمــل الرســمية.  أقلــع عــن التدخــين: قيــدم مركــز نوجــز وهبنكــز أرامكــو 

الطبــي املســعادة لمجيــع املفظوــين و أفــرااع دئالهتــم واملعاقتديــن، لإلقــالع عــن 

SmokingCessation@JHAH.com  :التدخــين. البريــد االلكــتروني	

تــربع بالــدم يف مركــز الظهــران الصحــي أو يف بــرج املــدرا. للتســجيل 	 
وأوقــات العمــل الخاصــة ببنــك الــدم،  اتصــل عــىل الهاتــف رقــم 663٨  / 6٧٧0 – 

ــمية. ــل الرس ــات العم ــالل أوق ٨٧٧ خ

هــل أنــِت حامــل؟ إذا كنتــي حامــالً 12 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 30 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  0٥٥600046٨ 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  ٨٨٨3-٨٧٧-٩66-13+  ــف رق ــىل الهات ــة ع ــارج اململك ــن خ 4444- 30٥ -٨00  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



رقم الصفحة 1٨

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

ــارة ــم بزي ــعوديني. ق ــاغرة للس ــف ش ــود وظائ وج

www.JHAH.com 

ــا عــىل  صفحــة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي  تابعون

عــىل لينكــد إن:

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

)JHAH(

أكرث من

 ٤3،١١٩ 

متابع 

لصفحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكرث من

١،٦٧٦ متابع 

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكرث من

8١٢ متابع   

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكرث من

٩٥8 متابع  

هل أنت أحدهم؟

 لدينا أكرث من

١١٩، ٤3 متابع    

هل أنت احدهم؟

    لدينا أكرث من

٢٤٠ متابع

 و ١٧،3١٠ مشاهد

هل أنت أحدهم؟


