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هل طفلك انتقائي في طعامه؟

إفتتاح عيادة الرعاية االولية في مركز اإلحساء الصحي

 الجدول الزمني لمشروع إعادة تجديد مركز اإلحساء الصحي   

ُحّلة جديدة وطريقة جديدة لخدمة المرضى مبنى الرعاية األولية في الظهران
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إدارة حاالت البدانة المفرطة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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تصدر المجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهريًا من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار المركز وتعزيز النمط الصحي للحياة.

بيان إخالء المسؤولية  القانونية: 
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تهدف لالستعمال العام وليست بديلة لزيارة الطبيب 

واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية  في 
المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.

اصبح بإمكانكم اليوم أن تتطلعوا على الملف الشخصي لطبيب األسرة الخاص 
بكم أو الطبيب األخصائي أو طبيب األسنان من خالل الدخول إلى دليل أطباء 
 JHAH Physician( مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  على موقعنا اإللكتروني

 .)Directory
للتّعرف على األطباء ألن  الموقع  زيارة هذا  نحن نشجع مرضانا وأّسرهم على 
وسيلة التواصل الجديدة هذه من شأنها أن تحّسن تجارب المرضى ومن المؤكد 
أنها ستقلل من نسبة القلق وُتسهم في بناء األلفة والثقة بين الطبيب ومريضه.

وكل ما عليكم فعله هو الدخول إلى الموقع )www.JHAH.com (، ومن ثم إلى 
 )JHAH Physician Directory( الطبي  أرامكو  دليل أطباء مركز جونز هوبكنز 

واختيار اسم الطبيب الذي ترغبون في التّعرف عليه، حيث يمكنكم:  
مشاهدة صورته 	 
االطالع على تحصيله العلمي وتاريخه المهني 	 
االطالع على اللغات التي يجيدها الطبيب 	 
التّعرف على التخصصات الطبية المتوفرة	 

Physician Name:
Dr. Reda Momen
Professional Title:
Emergency Medicine Specialist
Specialities:
Emergency
Works in:
Dhahran
Languages:
Arabic, English

  
 

800-305-4444 www.jhah.com

تّعرفوا على أطبائكم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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هل طفلك انتقائي 
في طعامه؟

بقلم: سارة بدر 
منسق برنامج تعزيز الصحة، 

صحة السكان

إنتقاء الطعام أو رفضه هو أمر طبيعي 
بالنسبة لألطفال الصغار، فهم غالبًا ما 

يكونون أكثر من غيرهم تحسسًا للنكهات 
والروائح وقوام الطعام كذلك. على الرغم 

من أن األطفال يبدأون في عمر مبكر 
بتكوين ذائقتهم الغذائية المفضلة، إال أنه 

يصعب التكهن بما قد يحبونه في وجبة 
معينة وفي يوم معين، ألن تفضيالتهم 
تتغير باستمرار. ولكن الهدف في نهاية 
األمر عندما يكون لديك طفل انتقائي 

في طعامه، عليك أن تجّرب دائمًا أطعمة 
جديدة لكي ال تتحول عملية إطعامه إلى 
معركة. قد يكره الطفل طعامه المفضل 
وقد يرميه على األرض أو يبصقه، وقد 

يتحول ذلك إلى عادة يومية، ولكن يعود 
مرة أخرى وبشكل غير متوقع إلى أن يسعى 

هو للحصول على نفس هذا الطعام. 
يقلق الكثير من األهل بشأن ما يتناوله 

أطفالهم وما يرفضون تناوله. ومع ذلك، 
يحصل الكثير من األطفال على تشكيلة 

واسعة من األطعمة المتنوعة في الوجبات 
التي يتناولونها على مدار األسبوع. فال 

تقلق أو ُتحبط من سلوك طفلك، وحاول 
دائمًا أن تقّدم له خيارات مغرية وصحية 

في نفس الوقت، ويجب أن تقّر بأن شهية 
طفلك أو تفضيالته الغذائية لذلك اليوم 
قد تختلف تمامُا عن أمس أو غدًا، فهذه 

هي طبيعة األطفال المتقلبة.  
ولكن إلى أن تنضج ذائقة وتفضيالت 

طفلك من الطعام، يمكنك اتباع 
االستراتيجيات التالية لتجنب الخالفات 

ولكي تشجع الطفل االنتقائي في أسرتك 
على تناول وجبات صحية ومتوازنة: 

ُكـن قدوة لطفلك: 
يجب أال تكون قائمة الطعام مقصورة 

فقط على األطعمة التي يفضلها الطفل، 
يجب على الطفل أن يختار من بين تشكيلة 

واسعة من األطعمة في وقت تناول 

وجبته، ويجب أن تكون من ضمن تلك 
الخيارات الخضروات والفواكه والبروتينات 

والنشويات. 
التزم بروتين محدد: 

أنَت كأب أو كأم، تستطيعان أن تحددا 
مكان ووقت تقديم الطعام، وأن تقررا 
ما إذا سيتناول الطفل الطعام أم ال، 

وحتى كيفية تناوله. ضعا جدواًل للوجبات 
األساسية والجانبية، وتجنبا إعطاء الطفل 
األطعمة بين جداول الطعام المقررة. من 

المعروف أن الوجبتين األساسية والجانبية 
مهمتين جدًا لنمو الطفل ولتلبية احتياجاته 

الغذائية. فإن اختار طفلك ان ال يتناول 
وجبة أساسية أو خفيفة معينة، فبإمكانه 

أن ينتظر ساعات قليلة إلى حين وجبته 
التالية المثبتة على الجدول. وإن رفض 

الطفل الطعام، فيمكنك أن تجلسه على 
المائدة إلى أن ينتهي أغلبية أفراد األسرة 

الباقين من تناول طعامهم. 
ليكن تناول الطعام أمرًا مسليًا: يجب 

االهتمام دائمًا بالبيئة المحيطة بوقت 
تناول الطعام. فالموضوعات التي تناقشها 
األسرة يجب أن تكون لطيفة ومسلية وأن 
يكون مكان تناول الطعام نظيفًا ومشرقًا 
مع أقل حد ممكن من مصادر االزعاج أو 

التشويش. ووقت تناول الطعام يجب أن 
ال يتخلله مشاهدة التلفاز أو الجدال أو 

النقاشات الحادة. 
الصبر مهم عند تقديم أطعمة جديدة 

للطفل: 
إن لم يحب طفلك أو لم يرغب في تناول 
مأكوالت معينة قمت بطبخها أو إعدادها 
كوجبة أساسية أو جانبية، فال تقلق أبدًا. 

كافح إغراء العودة إلى المطبخ لطبخ طعام 
جديد تعلم أن طفلك سيتناوله. إن رفض 
الطفل تناول طعام ما، فستكون هنالك 
وجبة أخرى خالل ساعات قليلة وعليه أن 
ينتظر لحين موعد الوجبة التالية. إن جاع 

الطفل ألنه اختار عدم تناول الطعام، فمن 
المحتمل جدًا أنه سيتناول الطعام في 

المرة التالية. 

ال تقدم الحلوى للطفل كمكافأة: لست 
بحاجة إلى تقديم الحلوى بعد كل وجبة أو 
كل يوم. إن التوقف عن إعطاء الحلويات 

للطفل يوصل رسالة له بأن الحلوى طعام 
رائع، وهذا بالتالي قد يزيد من رغبة الطفل 
في تناول الحلويات. حاول أن تحدد ماهية 

تلك الحلوى، واستبدلها بالفواكه أو الزبادي 
أو غيرها من الخيارات الصحية. 



صفحة ٢

إفتتاح عيادة الرعاية االولية 
في مركز األحساء الصحي 

محّمد السقاف، رئيس مجلس إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ونائب رئيس الخدمات الفنية في شركة أرامكو السعودية، يقص الشريط أثناء 
مراسم اإلفتتاح األولي لمركز األحساء الصحي التابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والمجهز بالكامل.

يقدم مركز األحساء الصحي اليوم الرعاية الصحية لمرضاه في مرفق صحي مجهز 
بالكامل وتابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. أفتتح المركز الجديد في الثالث من 

شهر أبريل ويقدم الرعاية األولية والرعاية الملحقة والمساعدة ويحتوي على عدد 
من العيادات التخصصية المختارة. يشغل مشروع تجديد مركز األحساء الصحي هذا 
مساحة تصل إلى 26 أالف متر مربع ويمتاز بتصميم فريد ُيراعي الخدمات الصحية 

والطبية التي يقدمها والمعدات واألجهزة التقنية الحديثة التي يحتويها، من أجل 
تقديم طيف واسع من الخدمات الشاملة التي تركز على مصلحة وصحة المريض. 
إن العمل التعاوني والمقترن بالتفكير الذكي قد ضمنا إنشاء مركز األحساء الصحي 

الذي يراعي في تصميمه األمن والسالمة عالوة عن كونه أشبه بالمستشفى 
المجتمعي الحديث الذي يدعم ويسند تقديم مستوى رفيع من الرعاية السريرية بما 

يعزز تجارب المرضى وأّسرهم. 

يحتوي مركز األحساء الصحي على أحدث األجهزة الطبية التي تدعم تقديم 
مستوى رفيع من الرعاية السريرية بما يعزز تجارب المرضى وأّسرهم. 

تم إنشاء صيدلية داخل مركز األحساء الصحي تسمح للمريض بالجلوس مع الصيدلي داخل 
مقصورة خاصة مما تسهل عمليتي التواصل والتشاور بين المريض والصيدلي.

توسيع نطاق الرعاية

إفتتاح عيادة الرعاية االولية في مركز اإلحســاء الصحي                                                                        ٢ ٠ ١ ٧ يل  بر ا   |   W E L L B E I N G
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الجدول الزمني لمشروع إعادة تجديد مركز اإلحساء الصحي
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Al- Hasa Health Center Revitaization Timeline

الطوارئ

العيادات الخارجية

غرفة الرعاية 	 
العاجلة  

مركز االستجابة 	 
لحاالت الطوارئ 
)MERC( الطبية

يناير ٢٠١6  

المرضى المقيمين 
في المستشفى 

الرعاية األولية 

عيادة النساء واألطفال

الصيدلية 

المختبر 

األشعة 

العيادات التخصصية والخدمات 

المساعدة 

مركز التثقيف األسري 

أبريل  ٢٠١٧   مايو  ٢٠١٧  

Al-Hasa Fast Factsحقائق عن مركز األحساء الصحي 

Al-Hasa Project 
Manpower Hours:

1,574,468

Projected Patient 
Population: 

60,000

Facility Footprint:

26,000 m
2

Clinics:

18 
Specialized Services

Beds:

80

http://www.jhah.com/alhasa-primary-care.aspx

ساعات العمل في
 مشروع األحساء

١,5٧4,468

عيادة الرعاية األولية في مركز 
األحساء الصحي

ساعات العمل: من األحد إلى الخميس 
من 7 صباحًا – 3:30 عصرًا 

عيادة الرعاية المستعجلة في مركز األحساء الصحي 

من األحد إلى الخميس
من 7 صباحًا – 3:30 عصرًا

ُعطالت نهاية األسبوع والُعطالت الرسمية 
من 11 صباحًا – 7 مساءًا 

الموقع: وحدة الرعاية العاجلة مالصقة لغرفة الطوارئ  

)CCC( مركز اإلتصال المركزي

4444-305-800 )من داخل المملكة(
3888-877-13-966+ )من خارج المملكة( 
للمزيد من المعلومات  الرجاء زيارة الموقع: 

 

عدد المرضى المتوقع 
أن يزور المشروع

6٠،٠٠٠

المساحة الكلية 
للمشروع:

٢6،٠٠٠ متر 
مربع 

العيادات

١8 خدمة 
متخصصة 

 

عدد األّسرة

 8٠
 

اجنحة التنويم 	 
      الطبية / الجراحية

وحدة االعتماد المرتفع	 
غرف العمليات	 

الجدول الزمني لمشــروع إعادة تجديد مركز اإلحســاء الصحي                                                                     ٢ ٠ ١ ٧ يل  بر ا   |   W E L L B E I N G



صفحة ٤

ُحّلة جديدة وطريقة جديدة لخدمة المرضى 
مبنى الرعاية األولية في الظهران 

إن أول التحسينات التي الحظها 
المرضى الذين يزورون مبنى الرعاية 

األولية في مركز الظهران الصحي هي 
الصيدلية الروبوتية الحديثة، ولكن هذا 

المبنى يحتوي اليوم على العديد من 
التطورات األخرى. فباإلضافة إلى غرفة 

التطعيم الجديدة وملعب األطفال 
األنيق ومساحات االنتظار الواسعة التي 

تخدم قسمي المختبر واألشعة، تم 
تنفيذ تغييرات أخرى جديدة تهدف إلى 
تحسين تجارب المرضى وتوفير الرعاية 

الصحية.
الجناح السادس )Suite Six(: البرنامج 

الجديد
ُيشبه الجناح السادس مشروعًا بحثيًا 

سريًا للغاية، وهو في الحقيقة الجناح 
الجديد للمرضى في مبنى الرعاية 

األولية في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
 .)JHAH( الطبي

تم بناء هذا الجناح الجديد وفقًا لفكرة 
األرجوحة، حيث يشرح الدكتور هادي 

العنيزي، استشاري طب االسرة 
والطوارئ، فكرة هذا الجناح بقوله: 

“إن الخدمات الطبية مصّممة لتتحرك 
حول المريض نفسه وليس العكس”، 
ويضيف: “إن هذا التصميم ال يبعث 
فقط الراحة في نفوس المرضى، بل 
يوفر لنا الوقت كذلك ويجعلنا نقدم 

رعاية طبية ُمثلى”. عندما يأتي المريض 
إلى هذا الجناح يكون في مركز ووسط 
الرعاية الطبية، وتبدأ العملية بمناداته 

إلى غرفة جانبية بواسطة الممرض 
/ الممرضة الذي سيسجل معلوماته 
الصحية الحيوية واألساسية ومن ثم 

يدخل المريض إلى الغرفة، وبعد االنتهاء 
من الموعد يغادر المريض الغرفة أو 

يذهب إلجراء اختبارات تخصصية أو أخذ 
استشارات طبية أخرى حسب الحاجة 

إليها.  
 )Suite Six( يشمل الجناح السادس

غرفة تعليمية لألطباء المقيمين حيث 
يستطيع أطباء طب األسرة المقيمون 
المراقبة من خالل مرآه عاكسة ما بين 
غرفة الفحص و غرفة المراقبة. ويعتبر 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول 
مؤسسة صحية في المملكة تتبنى هذا 

التقنية الجديدة التي تسمح للمريض 

بقلم: برادلي  ويلكنسن 

تصوير:  ليلى القفشات 

إذا أشار طبيب الرعایة األولیة الخاص بك لرؤیة أخصائي األنف واألذن والحنجرة، یمکنك 
االنتقال فورا إلی استقبال الرعایة األولیة الرئیسي وحجز موعد نفس الیوم مع الطبیب 

المتخصص الموجود حالیا في مبنی الرعایة األولیة مبنى 5٠.

بمراقبة الطبيب المقيم بينما يتعامل 
األخير مع المرضى الذين يوافقون 

سلفًا على الفحص ألغراض تعليمية. 
ومن ثم، يقوم الطبيب باالعتماد على 
مالحظات الطبيب المقيم والمريض 

في مساعدة الطبيب المقيم في 
تحسين وسائل التواصل مع المرضى 

وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
اخضعت الخدمة المقدمة في الجناح 

السادس للدراسة للتأكد من أن المرضى 
والكادر الطبي راضون عن الخدمة وأن 

الرعاية الصحية يتم تقديمها بكفاءة 
عالية. وسوف يتم استخدام نتائج هذا 

البحث في تصميم أماكن إضافية 
لرعاية المرضى مع استمرار تطوير مبنى 

الرعاية األولية. 
تحّدث إلى ممرض مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي – خدمة االستشارات 
الطبية عبر الهاتف 

ليس مطلوب منك اليوم أن تذهب 
شخصيًا إلى المبنى رقم 50 للرعاية 

األولية للرد على أسئلتك واستفساراتك 
التي تتعلق بصحتك. 

أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
أول مستشفى في المملكة العربية 

السعودية يقوم بتوفير كادر تمريضي 
مؤهل ومدرب لتقديم خدمة هاتفية 

وتقديم النصائح الطبية والصحية 
للمرضى. 

تتوفر هذه الخدمة باللغتين العربية 

واإلنجليزية، حيث يقوم الممرض على 
الخط الهاتفي بتقديم االستشارات 

الطبية والصحية والمساعدة للمريض 
وأسرته في األمور الصحية العامة 
والرعاية الطبية في المنزل وكيفية 

الدخول إلى نظام الرعاية الصحية لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي.  

يمكن اإلتصال بهذه الخدمة بين الساعة 
7:30 صباحًا إلى 3 عصرًا، بين يومي 

األحد والخميس، ويمكن اإلتصال بها 
على الرقم: 4444-305-800  )من داخل 

المملكة(، وعلى الرقم: -966-13+
3888-877 )من خارج المملكة(، ومن 

ثم اختيار الرقم )7(. 
إدخال الخدمات الطبية التخصصية إلى 

مبنى الرعاية األولية 
كجزء من النموذج الذي يركز على 

مصلحة وصحة المريض في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، سيتم 

إحالة مرضى الرعاية األولية إلى طبيب 
متخصص في أمراض العين واألنف 

والحنجرة )ENT( أو إلى طبيب العيون. 
وكل ما على المريض فعله هو التّوجه 

مباشرة إلى مكتب االستقبال في 
مبنى الرعاية األولية وتحديد موعد مع 

الطبيب األخصائي في المبنى رقم 50 
للرعاية األولية. وإن كان لدى الطبيب 

شاغر لرؤية المريض، فبإمكان المريض 
الذهاب إلى الطبيب في اليوم نفسه، 
وإن تعذر ذلك، فبإمكانه الذهاب إلى 
الطبيب المختص خالل أيام معدودة. 

ُحّلة جديدة وطريقة جديدة لخدمة المرضى مبنى الرعاية األولية في الظهران



صفحة 5

 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
 الظهران - مبنى الرعاية األولية مبنى 5٠

For more information visit Dhahran Primary Care website: http://www.jhah.com/dhahran-primary-care.aspx

تم تصميم الجناح السادس الجديد في مبنى الرعاية األولية في الظهران لوضع 
المرضى في مركز الرعاية الصحية.

يسمح تصميم األرجوحة للمريض للذهاب مباشرة إلى غرفة واحدة حيث يتم إجراء 
التقييم  من قبل الممرضة األولية ثم تليها فحص الطبيب
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صفحة 6

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
إعادة افتتاح حديقة 

المالذ 

مركزجونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وجامعة 

)KAUST( يدشنان 
الحوار التعاوني بشأن 

البحوث العلمية 
والتعليم 

في يوم 22 من شهر مارس 2017م، زار مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي كل من: بيير ماجيسريتتي، األستاذ الجامعي وعميد قسم 

العلوم األحيائية، ود. سامي الغراوي، استشاري علم الوراثة ومدير 
المشاريع التعاونية في المملكة، وديلون فريتز، مساعد عميد قسم 

العلوم األحيائية والبيئية والمهندس في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتكنلوجيا )KAUST(، وتعتبر هذه الزيارة المهمة جزءًا من الجهود 

الحثيثة المبذولة من أجل خلق فرص للتعاون األكاديمي في المجال 
البحثي بين المنظمتين. وقد بدأ الزائرون الثالثة زيارتهم هذه بعقد اجتماع 

ترحيبي مع اإلدارة التنفيذية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

وبعد إتمام التقديمات الرسمية، أستعرض د. عبد الرزاق أمير، مدير 
مكتب الشؤون األكاديمية في مركز )JHAH( اإلنجازات المهمة التي 

تحققت خالل تاريخ المنظمة الطبي منذ بداية تأسيس المركز إلى هذا 
اليوم. وكان من بين اإلنجازات التي استعرضها: إنشاء برنامج اإلقامة 

الطبية التدريبي الجديد في األول من شهر أكتوبر عام 2016م، وتأسيس 
مجلس المراجعة المؤسساتية لمكتب البحوث في مركز )JHAH(. وقال 

الدكتور أمير أن رغبة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
بإنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنلوجيا )KAUST( كانت بمثابة 
إلهام بالنسبة له في مواصلة تنفيذ رؤيته في أن ُتصبح هذه الجامعة من 

أفضل المؤسسات البحثية في العالم. وقد أّكد الدكتور أمير على وجود 
اهتمام مشترك يربط بين الجامعة ومركز )JHAH( أال وهو تطوير العلوم 

والرعاية الصحية من خالل إنشاء برامج تعاونية ومدمجة متميزة في 
مجال البحث العلمي.

وقد قّدم األستاذ بيير ماجيسريتتي ملخصًا لبحثه الذي يحمل عنوان: 
 Neuron-glia metabolic coupling: Relevance for neuronal “

plasticity and neuroprotection “، وأعقبه محاضرة بعنوان “ 
 Overview of Biological and Environmental Science and

Engineering Division )BESE(” التي تحدث فيها عن قسم العلوم 
األحيائية والبيئية والهندسة. وقد ُقدمت هذه المحاضرات أمام المجلس 

التنفيذي لمركز )JHAH( والفريق البحثي للمركز.
 )KAUST( وجامعة )JHAH( وخالل هذه الزيارة، أتيحت لفريقي المركز

فرصة إقامة جلسة نقاش مشتركة لمناقشة مقترح يتعلق بإنشاء شراكة 
بحثية وسبل التقدم إلى األمام في هذا المسعى األكاديمي المهم.  

استمرارًا لجهود مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تعزيز بيئة 
الرعاية الصحية في المركز، فقد أعيد افتتاح حديقة المالذ في 

مركز الظهران الصحي أمام المرضى والموظفين بعد إعادة 
تجديدها وتصميمها. 

تضم الحديقة العديد من أماكن الجلوس ومناظر خضراء خالبة 
وبيئة مفعمة بالهدوء والراحة وقد صّممت ألجل راحة المرضى 

وعوائلهم.  

تصوير:  ليلى القفشات 
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تدريب الزمالة األول 
المعتمد في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو السعودية 

وقد تم اعتماد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اآلن من قبل 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب الزمالة 

الكبار لألورام. وقال الدكتور عبد الرزاق أمير، رئيس مكتب 
الشؤون األكاديمية: “إن الزمالة هي خطوة نحو التخصص 

بعد أن يكمل الطبيب إقامته الطبية. ويستند هذا إلى اعتماد 
٢٠١6 من خمسة برامج اإلقامة الطبية لمركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي.

ندوة عن التوحد

لزيادة الوعي حول التوحد، عقد مركز شموع للتوحد 
Shamah Autism Centerبالتعاون مع مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، ندوة يوم التوحد العالمي 
بتاريخ 3 أبريل، في مركزنا بالظهران. وناقش أخصائيو 
التوحد خالل الندوة اضطراب طيف التوحد ألكثر من 

٤٠ شخص من أسر ذوي التوحد. وقد استفادت األسر 
وأطفالهم من هذه الندوة التوعوية وشعروا بالدعم.



صفحة ٨

زراعة نخاع العظم
مّد يد المساعدة لمرضى السرطان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

من اليسار إلى اليمين: الدكتور أحمد الصغير، أخصائي أمراض الدم / األورام. علي 
الخرداوي، مدير بنك الدم. د. نفيسة الفارس، رئيسة معهد األورام. بافاني بوثانكالم، 

5B 5، فاطمة شراحي، ممرضةB الممرضة المسؤولة

في شهر مارس من العام 2017، أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
)JHAH( ثاني مستشفى في المنطقة الشرقية يجري فيها زراعة نخاع 
العظم. وقد وصفت الدكتورة نفيسة الفارس، رئيسة معهد األورام، 

هذه العمليات باإلنجاز الكبير وقالت: "لقد حقق المركز انجازًا كبيرًا في 
هذا النوع من العالجات التي يتم توفيرها للمرضى الذين يعانون من 

الورم النخاعي المتعدد )multiple myeloma( وسرطان الغدد اللمفاوية 
)ليمفوما( )lymphoma( وغيرها من السرطانات«، وأضافت: »إن 

عمليات زراعة نخاع العظم، والمعروفة أيضًا باسم »زراعة الخاليا الجذعية 
المكونة للدم« )hematopoietic stem cell transplants(، يساعدنا 

في إخضاع المريض لجرعات أعلى من العالج الكيميائي، الذي سُيسهم 
في تحسين نتائج العالج".  

إن العالج الكيميائي يّدمر الخاليا الجذعية التي تنتج مختلف أنواع 
الخاليا الدموية. وهذه الخاليا الجذعية المكّونة للدم تقع في نخاع 

العظم. ولكن، بإدخال خاليا جذعية سليمة إلى الجسم بعد انتهاء العالج 
الكيميائي، سيسمح ذلك لجسم المريض بالسرطان بإعادة انتاج الخاليا 
الدموية التي تكافح العدوى واألمراض التي تهاجم الجسم وتساعد في 

سير وظائفه المختلفة على النحو الصحيح. 
أما الدكتور أحمد الصغّير، أخصائي أمراض الدم واألورام، فقد وصف 

هذا اإلجراء الجراحي بقوله: »نقوم باستخالص نخاع العظم من المريض 
ومن ثم إعطائه جرعة عالية من العالج الكيميائي، وحالما يزول العالج 

الكيميائي من جسمه، خالل 48 ساعة، نقوم بإعادة إدخال الخاليا 
الجذعية التي جمعناها من نخاع العظم. قد تحتاج الخاليا الجذعية التي 
أدخلناها إلى نخاع العظم بين 12 إلى 14 يومًا لكي تتمكن من التكاثر 

من جديد«. 
وعّلقت د. نفيسة الفارس بقولها: »ما كنا لنجري مثل هذه العمليات 

 )KFSHD( المعقدة لوال التعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي
في الدمام«. كانت مستشفى الملك فهد التخصصي يجرى هذا النوع 

من العمليات لثماني سنوات، وبمعدل 60 عملية في العام الواحد. 
وقال الدكتور هاني الهاشمي، مدير مركز الدم والسرطان في مستشفى 

الملك فهد التخصصي: »نحن مسرورون جدًا بوجود مستشفى ثاٍن 
في المنطقة الشرقية يجري هذه العمليات، ونحن نأمل باستمرار هذه 

الشراكة فيما بيننا من أجل مساعدة المزيد من المرضى للتغلب على 
مرض السرطان«. 

وقال الدكتور أحمد الصغّير: »إن التقنيات الحديثة تتغير باستمرار في 
هذا المجال الطبي الحساس، فالمستجدات والتطورات الطبية تظهر 

كل عام تقريبًا«، وأضاف: »حاليًا، نحن نمتلك كل المكونات ولدينا الكادر 
الطبي المهيئ المّدرب طبيًا وفريق صيدلي على أحدث طراز ومختبر 

ممتاز وبنك دم متطور، إضافة المتالكنا الدعم الكامل من مستشفى 
الملك فهد التخصصي. كل شيء اآلن أصبح متوفرًا وجاهزًا ليس فقط 

إلجراء هذه العمليات اليوم ولكنه مستعد أيضًا لتلقي واستيعاب أية 
مستجدات وتطورات طبية تطرأ في هذا المجال«.

قسم رعاية األورام )Cancercare(، هو جزء من معهد األورام التابع 
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ويقدم الرعاية الشاملة والمتعددة 

التخصصات لمرضى السرطان وللمرضى المصابين بأمراض الدم 
المختلفة. وهذا المركز يقدم أعلى معايير الرعاية الطبية والرعاية 

التلطيفية لمرضاه إلى جانب الدعم النفسي واالجتماعي. 
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صفحة ٩

مؤتمر الرعاية األولية 
بقلم: ميشيل ثرستون، 
مثقفة سريرية، الرعاية 

األولية للممارسات 
الِفرقية 

Johns Hopkins Aramco Healthcare 

Primary Care Conference
Third Annual Multidisciplinary Conference by the Partners in Excellence, 

Partnership Contribution Agreement
March 13-15, 2017

38034 18
AttendeesSessions Speakers

Johns 
Hopkins 
Medicine

Johns 
Hopkins 
Aramco 
Healthcare

7

11

Putting Primary Care First in the Kingdom
Over three days, JHAH had its Primary Care 
Conference in partnership with Johns Hopkins 
Medicine. 
This conference is the third annual 
multidisciplinary conference by the Partners in 
Excellence Program. This program is part of the 
partnership contribution agreement between Saudi 
Aramco and Johns Hopkins Medicine.

70
Attendees 
from Ministry 
of Health

انعقد مؤتمر الرعاية األولية لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي في مركز  
البالزا للمؤتمرات في الظهران، من 

13 من شهر مارس إلى 15 منه، وكان 
المتحدثون في المؤتمر من شركة جونز 
هوبكنز ميدسن وأطباء وممرضين من 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
لقد فسح هذا المؤتمر المجال لألطباء 
والممرضين بالعمل جنبًا إلى جنب من 

أجل تحسين معارفهم الطبية والتشارك 
في الخبرات في مجال إدارة الرعاية 

األولية. 
وقد أّكدت جلسات المؤتمر على ضرورة 

تقديم رعية متميزة تركز على مصلحة 
المريض وسالمته في كافة مرافق 
الرعاية األولية في عموم المملكة 

العربية السعودية. وقد حضر المؤتمر 
ممثلون من مختلف أرجاء المملكة، 

جاؤوا إلى الظهران ليطلعوا على 
أفضل الممارسات والتطبيقات في 

مجال الرعاية األولية والتي تستند على 
الخبرات واألدلة من أجل تحسين النتائج 
الصحية والطبية لمرضى الرعاية األولية 

والمجتمع ككل. 
وكان من بين الحاضرين منسقة 

تثقيف الممرضين، فيرجينا لوردا، من 
مستشفى جاما في الظهران، حيث 

قالت: »تعّلمُت بأننا يجب أن نركز على 
موضوع مركزية المريض. نحن بحاجة 

إلى أن نصغي لمرضانا ولما تقوله 
أسرهم وإبقاؤهم على إطالع دائم 

بكافة ما يستجد من أمور. ولذلك، فأنا 
أخطط للمشاركة بهذه المعلومات مع 

زمالئي في مستشفانا«. وقد وجدت 
فيرجينيا أن المعلومات التي يقدمها 
المؤتمر مهمة للغاية وجديدة وكلها 

تصب في مجال تحسين وتطوير الرعاية 
األولية. 

لقد أثبت هذا المؤتمر بأنه نشاط ناجح 
وممتع في الوقت ذاته، ألنه يعزز 

الشراكة بين مركز )JHAH( وشركة جونز 
هوبكنز ميدسن، وقد عّبر الحاضرون 

عن رغبتهم في أن يتم تبليغهم بموعد 
مؤتمر الرعاية األولية القادم.   

ليــة  و أل ا يــة  عا لر ا تمــر  مؤ                                                                                      ٢ ٠ ١ ٧ يــل  بر أ   |   W E L L B E I N G

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
مؤتمر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرعاية األولية 

المؤتمر السنوي الثالث المتعدد التخصصات من برنامج شركاء في التميز، اتفاقية مساهمة الشراكة
مارس ١٣-١5، ٢٠١٧

نضع الرعاية األولية في القمة
على مدى ثالثة أيام متوالية، استضاف مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي مؤتمر الرعاية األولية بالشراكة مع جونز هوبكنز ميديسن.

ويعد هذا المؤتمر السنوي الثالث المتعدد التخصصات  جزءًا 
من برنامج شركاء في التميز. هذا البرنامج هو جزء من اتفاقية 

مساهمة الشراكة بين أرامكو السعودية وجونز هوبكنز ميديسن.

جونز هوبكنز 
ميديسن 

مركز جونز 
هوبكنز 

أرامكو الطبي 

جلسات متحدث حاضرين
٣4 ١8 ٣8٠
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الدكتور بول جوزيف شييل 
االبن، ماجستير في إدارة 

األعمال، حاليا نائب الرئيس 
للتحول داخل مكتب أطباء 
جونز هوبكنز وأيضا يشغل 

منصب مدير شعبة أمراض 
الكلى في مستشفى جونز 
هوبكنز ومركز جونز هوبكنز 

بيفيو الطبي. وقد خدم 
لمدة سنتين كمفوض 

للجنة والية ماريالند 
ألمراض الكلى. وقد ألف 

الدكتور شيل أكثر من 
60 منشورا في مجاالت 
أمراض الكلى والغسيل 

الكلوي.

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس 

الدكتور بول شييل يزور مركز جونز هوبكنز
 أرامكو الطبي

شركاء في التميز
لمواكبــة الوعــد بالتعليــم المســتمر،  بــدأ مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامــج 
رفــع مســتوى الجــودة  عــن طريــق التركيــز علــى تبــادل المعــارف والخبــرات مــن أجــل 
بنــاء  منظمــة رعايــة صحيــة مســتقلة وديناميكيــة. يمــزج مفهــوم برنامــج ”شــركاء فــي 
التميــز“  بيــن عقــود قائمــة مــن قبــل تقليــد طويــل مــن الرعايــة الطبيــة ذات الجــودة 
العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو الســعودية مــع الخبــرة التعليمية 
والســريرية الشــهيرة لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج ”شــركاء فــي التّميــز“ 
ــز  ــن بجون ــة التدريــس والعاملي ــر مــن ٣٠٣ عضــوا مــن أعضــاء هيئ ــارة أكث ــى اآلن زي حت

هوبكنــز الطبيــة لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

استضاف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي زيارة مميزة 
أخرى وهذه المرة من قبل الدكتور بوول شييل يومي 
١٩ و٢١ من شهر مارس الماضي عام ٢٠١٧. وللدكتور 
سكيل عشرون عامًا من الخبرة في مجال تطوير النماذج 
حاليًا  ويشغل  الصحية،  الرعاية  تقديم  لطرق  الحديثة 
جونز  أطباء  مكتب  في  التحويل  رئيس  نائب  منصب 
األمراض  لقسم  كمدير  منصبه  إلى  إضافة  هوبكنز 
جونز  ومركز  هوبكنز  جونز  مستشفى  في  العصبية 
الحلول  أيضًا مؤسس  وهو  الطبي،  فيو  باي  هوبكنز 

المدمجة لمعالجة أمراض الكلى ومديرها الطبي.

وقد رافق الدكتور سكييل خالل هذه الزيارة فريق مركز 
العصبية وعلى  الطبي لألمراض  أرامكو  جونز هوبكنز 
رأسه الدكتور عبد الرزاق أمير وأحمد الخنيزي ويوسف 
الزائر في جولة في  رافقوا  البدري وحمود جّبار، حيث 
ردهة وحدة الديلزة الدموية والغسيل البريتوني لغسيل 
 Hemodialysis and Peritoneal Dialysis( الكلى 
Unit(، وفي عدد من الجوالت في أروقة المستشفى 
الكلى  لمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم  كمنطقة 
المقيمين. وقد سنحت ألطباء المركز المقيمين فرصة 
الحوار مع الدكتور سكييل حول التوجهات االستراتيجية 
المهمة في تقديم خدمات العناية بالكلى في المركز. 

وفي يوم اإلثنين المصادف العشرين من مارس، ألقى 
الدكتور سكييل محاضرة مهمة في قاعة المحاضرات 
»تقييم  بعنوان:  الصحي،  الظهران  مركز  في  الرئيسة 
وقد  الكلى«،  في  خطيرة  بأمراض  المصاب  المريض 
وفي  المركز.  كادر  من   ٢5٠ من  أكثر  المحاضرة  حضر 
سكييل  الدكتور  ألقى  ذاته،  اليوم  من  الحق  وقت 

على  تحافظ  "كيف  بعنوان:  مجتمعية  أخرى  محاضرة 
 ٩5 وحضرها  األرقام"  تترجم  وكيف  كليتيك  صحة 
شخصًا من شركة أرامكو السعودية ومجتمعها. وتعتبر 
الزيارات األكاديمية المميزة التي  الزيارة جزءًا من  هذه 
تنظيمها  على  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  اعتاد 

كل شهر. 
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Women Heart Facts

More women than men 
die from their �rst 
heart attack

Smoking increases 
risk of heart attack 
six times in women

Most heart disease and 
strokes could be 
prevented by lifestyle 
changes  

Heart disease is No. 
1 killer of women 

Most women have 
one  or more heart 
disease risk factors

حقائق عن قلب المرأة

مرض القلب هو السبب 
األول في وفاة النساء

تسبب أول نوبة قلبية نسبة وفاة 
اعلى عند النساء من الرجال 

أغلب النساء لديهن عامل 
أو أكثر من عوامل خطر 
اإلصابة بأمراض القلب

يزيد التدخين
خطر اإلصابة بأزمة قلبية ست 

مرات في النساء

معظم أمراض القلب و السكتات 
القلبية يمكن تجنبها عن طريق 

تحسين نمط الحياة 
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انقطاع التنفس اإلنسدادي

انقطاع التنفس اإلنسدادي
بقلم: وحدة خدمات الرعاية التنفسية

ماهو الشخير؟
الشخير حالة شائعة تصيب حوالي ٣٠% من البالغين. و قد يكون الشخير أحد 

أعراض مرض خطير يعرف بانقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم.

)عادة  التنفس  أثناء  بأنه صوت مزعج يصدر  الشخير  وببساطة يمكن تعريف 

الشهيق( خالل النوم. و يحدث الشخير عندما يمر الهواء عبر األنسجة 
الناعمة في الحلق مما يسبب تذبذب هذه األنسجة.

والشخير يمكن أن يكون مرضًا منفردًا بذاته دون حدوث انسداد في 
مجرى الهواء، ودون التأثير على استقرار النوم. وفي هذه الحالة يعرف 
تكون  قد  المشكلة  وهذه  الحميد.  أو  االعتيادي  أو  األولي  بالشخير 

اجتماعية أكثر منها طبية.
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كيف يختلف الشخير الحميد عن الشخير 
المصاحب النقطاع التنفس االنسدادي 

أثناء النوم؟
على  اليؤثر  األولي  أو  الحميد  الشخير 
مصاحبًا  اليكون  وبالتالي  النوم.  استقرارا 
مثل  األخرى  النوم  اضطرابات  ألعراض 

األرق أو زيادة النعاس خالل النهار.

كيف يمكن مساعدة المرضى 
المصابين بالشخير الحميد األولي؟

انقطاع  مرض  استثناء  جدًا  الضروري  من 
ومن  اواًل.  النوم  أثناء  االنسدادي  التنفس 

أي أمراض أخرى متعلقة بالنوم.

هناك بعض األمور التي قد تساعد على 
التخلص من الشخير مثل:

إنقاص الوزن	 

النوم على الجانب وليس على الظهر	 

اجتناب الكحول والحبوب المنومة	 

وهناك بعض األدوات المساعدة 
لتخفيف الشخير منها:

شرائط لألنف: وهي عبارة عن شريط 	 
معدنية.  شريحة  بداخله  يوجد  الصق 
السطح  على  الشريط  هذا  يلصق 
توسيع  على  ويعمل  لألنف  الخارجي 
فتحتي األنف ومن ثم تجويف األنف 

الداخلي مما يحسن التنفس.

عن 	  عبارة  وهي  األسنان:  تركيب 
تركيبات بالستيكية توضع داخل الف 
مجرى  توسيع  على  عادة  تعمل  حيث 
النوم  خالل  مفتوحًا  وبقاءه  الهواء 

لتقلل من الشخير. وهي ثالثة أنواع:

الفك 	  تدفع  التي  التركيبات 
السفلي إلى األمام

لتركيبات التي ترفع الحنك الرخو	 

التركيبات التي تجذب اللسان إلى 	 
األمام. وبالتالي تمنع اللسان من 
مجرى  وسد  الخلف  إلى  الرجوع 

الهواء أثناء النوم

الجراحة: ويتفاوت التدخل الجراحي من 	 
العام  التخدير  تحت  جراحية  عمليات 
الحرارية  والموجات  الليزر  جراحة  إلى 
الحلق  في  المترهلة  األنسجة  إلزالة 

في جلسة أو أكثر في العيادة.

انسداد مجرى التنفس أثناء النوم:
لديها  يكون  الناس  من  معينة  فئة  يوجد 
النوم.  أثناء  الهواء  القابلية النسداد مجرى 

وقد يكون هذه االنسداد كليًا أو جزئيًا.

النوم  أثناء  االنسدادي  التنفس  وانقطاع 
عناية  إلى  وتحتاج  جدية  طبية  مشكلة  هو 
إلى  طبية عاجلة. وإذا أهملت فإنها تؤدي 
حياة  يهدد  قد  بعضها  مضاعافات  عدة 
المصاب. وتصيب هذه المشكلة ٢-٤% من 

األشخاص متوسطي العمر.

األعراض:
احتمال  لمعرفة  الرئيسية  المفاتيح  إن 

اإلصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم هي:

كثرة 	  أو  النهار  أثناء  النعاس  فرط 
الخمول والتعب

التوقف عن التنفس أثناء النوم	 

أثناء 	  الشرقات  أو  أو اإلختناق  الشخير 
النوم )قد تؤدي لالستيقاظ من النوم(

السمنة	 

زيادة الرغبة في التبول لياًل	 

الضعف الجنسي	 

الشعور بالصداع عند االستيقاظ	 

كيف يشخص المريض إصابته بمرض 
انقطاع مجرى التنفس االنسدادي أثناء 

النوم؟
المتعدد(  النوم  )تخطيط  النوم  إختيار 
انقطاع  مرض  لتشخيص  عادة  يستعمل 
هذا  النوم.  أثناء  االنسدادي  التنفس 
الدماغ،  موجات  مراقبة  يشمل  االختيار 
والتنفس،  العينين  حركة  العضالت،  توتر 
ومراقبة  الدم  في  األكسجين  مستوى 

األصوات )لتسجيل الشخير(

كيف يؤثر انسداد مجرى الهواء على 
النوم؟

عندما ينسد مجرى الهواء خالل النوم. فإن 
المريض ال يستطيع استنشاق األكسجين 
إلى  يؤدي  الكربون مما  أكسيد  ثاني  وطرد 
نسبة  وزيادة  األكسجين  انخفاض مستوى 
بدوره  الدم وذلك  الكربون في  أكسيد  ُاني 
األكسجين  في  النقص  إلى  الدماغ  ينبه 
والزيادة في ثاني أكسيد الكربون لكي يعيد 
االستيقاظ من  إلى  يؤدي  التنفس. وذلك 
مرة  كل  في  ثواني(.  )عدة  للحظات  النوم 

يستيقظ فيها المريض فإن الدماغ يرسل 
العلوي  الهواء  مجرى  عضالت  إلى  إشارة 
عملية  تستكمل  حيث  المجرى.  لفتح 
التنفس. وعودة التنفس غالبًا ما يصاحبها 
على  لهاث  أو  عالي  شخير  صوت  صدور 
الرغم من أهمية االستيقاظ المتكرر إلعادة 
عملية التنفس. إال أن االستيقاظ المتكرر 
القدر  على  الحصول  من  المريض  يمنع 
الكافي من النوم العميق ويؤثر على جودة 

النوم.

كيف يعالج اضطراب انقطاع التنفس 
أثناء النوم؟

هناك بعض األمور التي تساعد على الحد 
من المشكلة وهي:

انقاص الوزن.	 

بعض 	  وهناك  الجانب.  على  النوم 
هذه  على  تساعد  التي  األساليب 
على  جيب  خياطة  مثل  الوضعية 
الظهر في مالبس النوم. ووضع كرة 

تنس في هذا الجيب

االبتعاد عن التخين والكحول والحبوب 	 
المنومة

وفي أغلب الحاالت، التكفي الطرق العامة 
يحتاج  وعندها  االضطراب.  هذا  لعالج 
مثل  للعالج  أخرى  وسائل  إلى  المريض 

جهاز ضغط الهواء الموجب المستمر.

ضغط الهواء الموجب
 يعتبر ضغط الهواء الموجب العالج 

النقطاع التنفس أثناء النوم. وتتلخص 
طريقة العالج في أن يضع المريض 

قناعًا على وجهه يغطي منطقة األنف. 
هذا القناع موصول بجهاز ضغط الهواء 

تحت ضغط موجب ويعمل ضغط الهواء 
الموجب كدعامة إلبقاء المجرى الهوائي 

مفتوحًا مما يمنع الشخير واسداد 
المجرى.

مثل  النوم،  تواجه صعوبات في  كنت  إذا 
من  تعاني  أنك  أو  عال،  بصوت  الشخير 
الرعاية  اإلجهاد المزمن، تحدث مع طبيب 
األولية وأذكر هذه األعراض التي يمكن أن 

تكون نتيجة النقطاع التنفس االنسدادي
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رحلة امرأة

رحلة امرأة 
َمن كان يعلم أن معركة امرأة لهزم سرطان الثدي في بالتيمور سيكون لها أثر بالغ 

على قاعة تعج بالنساء السعوديات

ال  بشكل  ثقافي  و  جذابة  البرنامج  هذا  في  المعلومات  كانت 
يصدق. وأتيحت للنساء من المجتمع فرصة نادرة للمشاركة في 
تأهيال  المؤهلين  الطبيين  المهنيين  ثالثة من  دينامي مع  حوار 
على  اإلجابة  تم  وحماس.  بسالسة  معرفتهم  نقلوا  الذين  عاليا 
األسئلة بحيوية، وكانت هناك محادثات. علمنا، ضحكنا، شاركنا. 
هذه األنواع من البرامج التعليمية ال تقدر بثمن. ال أحد أراد أن 

ينتهي المؤتمر! “

لميس العلي

بقلم: روان ناصر

بذلت السيدة هارييت ليجوم جهودًا كبيرة من أجل التوعية بصحة النساء، 
هوبكنز  جونز  برنامج  وهو  امرأة«  »رحلة  برنامج  إنشاء  إسهاماتها  ومن 
السنوي المتعدد التخصصات، ومن خالله تّم تمكين ألف امرأة وتوعيتهن 

بضرورة المحافظة على صحتهن. 
العربية  المملكة  إلى الظهران في  العام، وصلت »رحلة امرأة«  وفي هذا 
هوبكنز  جونز  ومركز  العالمي  البرنامج  هذا  بين  ما  وبالتعاون  السعودية. 
أرامكو الطبي، ناقش ثالثة من الخبراء في طب األسرة موضوعات متنوعة 
تهم صحة المرأة، وقدموا أحدث المستجدات والتطورات الطبية كلٌّ في 

مجال تخصصه إلى مجموعة من موظفات شركة أرامكو السعودية. 
وقد شّجعت السيدة هدى الغصن، المدير التنفيذي للموارد البشرية في 
شركة أرامكو السعودية الحاضرات على االستفادة من هذا المحفل المهم 

واتخاذ قرارت مهمة تخص صحتهن وصحة عوائلهن وصديقاتهن أيضًا. 
ميدسن  هوبكنز  جونز  رئيسة  باولك،  باميال  قالت  البرنامج،  هذا  وعن 
المرأة  بصحة  تتعلق  التي  الجوانب  أن  فيه  شك  ال  »مما  انترناشيونال: 
بالذات هي أمر عالمي وشمولي«، وقد فّسرت ذلك بقولها أن النساء هن 

إهمال  إلى  يملن  منهن  فالكثير  وبالتالي  ألسّرهن  األساسيات  الراعيات 
صحتهن، ولهذا السبب ال بد من أن نّوفر لهن مصادر تثقيفية موثوقة 
يعيشن  لكي  عليهن معرفتها  يتوجب  التي  بالمعارف  تمّدهن  أن  يمكنها 

حياتهن وهّن بأتم صحة وعافية«. 

تصوير:  ليلى القفشات 
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حافظ على صحتِك مع تقدمِك في 
السن  

تتخصص الدكتورة أليشيا أرباجي في طب 
السلوك  دور  دراسة  وفي  الشيخوخة، 
وعن  خاص.  بوجه  العمر  في  التقدم  أثناء 
الحياة ال  بأن  ذلك تقول: »إن كنت موقنًا 
تسير ضدك، ستكون أكثر قدرة على رعاية 

نفسك«. 

أرباجي، وهي مديرة معهد  الدكتورة  ركزت 
محاضرتها  في  اإلنتقالية،  الرعاية  بحوث 
وهي  أساسية  خمسة  إستراتيجيات  على 
اإلهتمام بنوعية التغذية وممارسة النشاط 
التوتر  واحتواء  إدارة  وكيفية  الرياضي 
النظام الصحي من أجل  وفهم واستيعاب 

استغالله بشكل صحيح وفّعال. 

إهمال  بعدم  الحاضرات  نصحت  وقد 
تتعلق  التي  المهمة  والنقاشات  األحاديث 
أسئلة  تبدو  قد  أسرهن.  وصحة  بصحتهن 
إن  بأطفالي  سيعتني  َمن  هذه:  مثل 
مرضُت؟ أو َمن سيتحدث معي إن أخفقت 
في التحدث مع نفسي؟ قد تبدو مثل هذه 
في  ولكنها  البعض  لدى  مقلقة  األسئلة 
الواقع ُتساعد األسر كثيرًا في اتخاذ القرارت 
أرباجي: »أمنحي أسرتِك  الصحيحة. وتقول 
يقلقِك  فيما  معنا  وتشاركي  الهدية  هذه 

وما تريه مهمًا بالنسبة لِك«. 

يساعد أطباء علم الشيخوخة والطب العام 
التي  التساؤالت  جميع  على  اإلجابة  في 
ومساعدة  الموضوعين  بهذين  تتعلق 
قدر  المحافظة  في  األسر  في  السن  كبار 
الحركية  وقدراتهم  بذاكرتهم  على  اإلمكان 

وحاالتهم النفسية. 

بقولها  محاضرتها  ارباجي  د.  ختمت  قد 
أن  وهي  بسيطة  حياتية  قاعدة  هنالك  أن 
نعيش حياتنا بصدق وبهدف واضح، وهذه 
القاعدة تقول: »الصحة بداًل من المرض« 
يعتل  أن  قبل  على صحتك  أواًل  حافظ  أي 

جسمك بسبب إهمالك له. 

ِعش حياتك بال قلق 
القرن  مرض  والقلق  التوتر  اعتبار  يمكن 
الحادي والعشرين األول وبال منازع، ولكن 
معينة  بأمور  نهتم  ونحن  حياتنا  نعيش  أن 
في  واضح  بشكل  سيسهم  عليها  ونركز 
عالج أمراضنا. نبهت د. جنيفير باين جمهور 
على  المحافظة  أهمية  إلى  الحاضرات 
العادات  واتباع  والعقلية  الذهنية  السالمة 
د.  وقالت  السليمة.  والصحية  السلوكية 
أنها  إلى  باين، وهي طبيبة نفسية إضافة 
االضطرابات  مركز  مدير  منصب  تشغل 
من  أن  هوبكنز،  جونز  في  للمرأة  النفسية 
هادئة  مساحة  امرأة  كل  تجد  أن  الضروري 
جدولها  وسط  نفسها  بها  تكافئ  لها 
المزدحم بعيدًا عن مسؤوليتها الكثيرة التي 

ال تنتهي. وتقترح د. باين أن تبتكر كل امرأة 
تمارين ذهنية معينة تكون جزءًا من روتين 

حياتها اليومية. 

على  المحافظة  »إن  ذلك:  في  وتقول 
يحل  أن  يمكنه  والعقلية  الذهنية  السالمة 
محل تمارين التأمل الطويلة. فكري في أن 
تأكلي تمرة مثاًل أو شيئًا تستمتعين به. إن 
بذلك  فأنِت  وبتفكر،  ببطئ  التمرة  أكلِت 
بالحياة  استمتعي  التأمل.  نشاط  تمارسين 

واهتمي بأبسط األشياء التي تبهجِك«.   

ُنصاب  جميعًا  بأننا  باين  د.  شرحت  كما 
إن  ولكن  لآلخر،  الحين  من  والقلق  بالتوتر 
السيطرة  نطاق  خارج  ذلك  وتيرة  خرجت 
اضطرابات  إلى  تتحول  فقد  والتحكم، 
معالجتها  من  بد  ال  نفسية  وأمراض 

واحتوائها.

في التوتر جانب مدّمر قد ال يدركه الكثيرون، 
بين كل  بالربط  بالتوتر  المصاب  يبدأ  حيث 
األشياء واألحداث الضارة التي حوله بنوبات 
القلق التي تصيبه. وهذه الحالة قد تعيق 
الفرد في أداء مهامه وبالتالي سيحتاج إلى 
يساعده  سلوكي  عالجي  لبرنامج  الخضوع 
في التخلص من هذه السلوكيات المدمرة.   

التي  األدوية  عن  أيضًا  الدكتورة  وتحدثت 
والقلق  التوتر  حاالت  لعالج  وصفها  يتم 
ستحل  بأنها  خطئًا  البعض  يعتقد  والتي 
تأثير  »يختلف  بقولها:  مشاكلهم،  جميع 
هذه األدوية من شخص آلخر، وال نستطيع 
اعتبارها ضمانًا للسعادة. ال بّد أن نعلم أن 
فورًا  أو  بسهولة  يزول  لن  والقلق  التوتر 
قد  رحلة  إنها  وجهد.  وقت  إلى  يحتاج  بل 
إلى  للوصول  أشهر  أو  أسابيع  تستغرق 

نهاية ُمرضية«. 

معدة سليمة، صحة ممتازة   
قسم  مديرة  لي،  ليندا  الدكتورة  ناقشت 
مستشفى  في  الهضمي  الجهاز  مناظير 
التكميلي  للطب  ومديرة  هوبكنز  جونز 
هوبكنز،  جونز  في  الهضمي  الجهاز  ومركز 
دور البكتيريا والبروبايوتيك )الكائنات الحية 
التسمم  ومزيالت  والمنظفات  الدقيقة( 

على صحة اإلنسان وسالمته. 

»تعيش  بقولها:  البكتيريا  أهمية  وشرحت 
كله  الهضمي  وجهازنا  أمعائنا  في 
مجتمعات من البكتيريا ولكل منها وظيفة 
أن  يمكن  »وال  وتضيف:  معينة«  وأهمية 
نتمتع بنظام صحي سليم من دون تواجد 

هذه البكتيريا«.  

البشر  أن  كيف  للحاضرات  وشرحت 
اجسامهم  في  البكتيريا  هذه  مع  يولدون 
طبيعة  على  اعتمادًا  والنمو  بالتطور  وتبدأ 
التي  والبيئة  يتناولونها  التي  األطعمة 
بالتسمم  اإلصابة  إن  فيها.  يعيشون 

الغذائي أو بسبب المضادات الحيوية مثال، 
قد يؤثر بشكل كبير على المجتمع البكتيري 
الناس  معظم  في  معنا.  يتعايش  الذي 
البكتيري  المجتمع  األصحاء، يستطيع هذا 
السليم خالل  أن يتعافى ويستعيد وضعه 
بالنسبة  ولكن  المرض،  من  قليلة  أسابيع 
التنوع  فإن  اآلخرين،  األشخاص  إلى 
البكتيري قد ال يعود لسابق عهده وبالتالي 

يتركهم عرضة للمزيد من األمراض. 

تجريب  إلى  الناس  هؤالء  يلجأ  قد  وهنا 
القولون  كمنظفات  مختلفة  عالجات 
صحة  على  للمحافظة  التسمم  ومزيالت 
جهازهم الهضمي، ولكنهم قد ال يعلمون 
من  أكثر  مساوئها  العالجات  هذه  بأن 
المرجوة  بالنتائج  تأتي  ال  وقد  محاسنها، 
البكتيريا  مجتمعات  تعزز  أو  ُتغني  ولن 

المتوطنة في الجهاز الهضمي. 

الكائنات  )أو   )Probiotics( للبروبوتيك 
الحية الدقيقة( العديد من الفوائد الصحية 
بالروبوتيك  الغني  الزبادي  تناول  ولكن 
تعتبر  ال  قد  األمراض  من  الوقاية  بغرض 
لمواجهة  فعالة  أو  صحية  استراتيجية 
قد  المواد  من  النوع  هذا  ألن  األمراض، 
وتأثيراته  مختلفة  بطرق  الصحة  على  يؤثر 

تختلف من شخص آلخر. 

ولكن مما ال شك فيه أن التغذية المتوازنة 
التنوع  على  المحافظة  في  األساس  هي 
البكتيري وعلى الصحة بشكل عام. وتقول 
د. لي: »إن المحافظة على الكائنات الحية 
الهضمي  الجهاز  في  تعيش  التي  الدقيقة 
ذلك  أن  بيد  صحتنا،  تغيير  في  يساعدنا 
ليس باألمر الهين. أفضل نصيحة أستطيع 
اتباع حمية جيدة غنية  أن أقدمها لكم هو 
والخضروات  الكاملة  والحبوب  باأللياف 
وسيلة  أفضل  هذه  إن  والبقوليات. 

للمحافظة على الصحة«. 

مجتمع صحي وسعيد 
السعودية  أرامكو  شركة  موظفات  عّبرت 
تقديرهن  عن  المحاضرات  حضرن  اللواتي 
للمعلومات القّيمة التي قدمتها الطبيبات 
خالل  معهن  المباشر  وللتفاعل  الزائرات، 
هذه  ساعدت  لقد  الختامية.  الجلسة 
آفاق  توسيع  في  المتنوعة  النقاشات 
المهمة  الجوانب  الحاضرات حول  ومدارك 
أنها  إلى  إضافة  صحتهن  من  والمختلفة 
بينهن  فيما  للتعارف  جميلة  فرصة  كانت 
االجتماعات  قاعة  خارج  األحاديث  وتبادل 
سعيدات  وهن  الظهران  مركز  في  المركز 
إلى  والمعلومات  المعارف  تلك  بنقل 

أسرهن وصديقاتهن.  
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طبق كوسا محشي

وصفات صحية

الرسالة الصحية:
وصديق  مغذي  طبق  هو  المحشية  الكوسا 
للقلب غني بمضادات األكسدة. وهو مناسب 
لألطفال والحوامل والمرضعات والكبار و كبار 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  يمكن  السن. 
أمراض الكلى أن يستهلكوه إذا لم يتم إضافة 
التغذية.  أخصائي  استشارة  وبعد  الطماطم 
يمكن لألشخاص المصابين بمرض السكري 
قطعة  كل  أن  مالحظة  مع  يستهلكوه  أن 

تساوي حصة واحدة من الكربوهيدرات.

المقادير لـ 6 أشخاص )قطعتين من 
الكوسا(

١٢ قطعة كوسا متوسط	 
٢ كوب األرز	 
6٠٠ جم لحم البقر المفروم أو لحم 	 

الضأن المفروم
٢ ملعقة شاي. زيت الزيتون	 
٢ فصوص الثوم	 
١ ملعقة شاي. زعفران	 
١ ملعقة شاي. فلفل	 
٢ ملعقة شاي. مزيج التوابل	 
٢ ملعقة شاي. كمون	 
5 أكواب ماء	 
١ كوب طماطم طازجة )مفرومة(	 
٢ ملعقة شاي. الشبت )المفروم(	 

طريقة التحضير: 
سخن الفرن إلى ١٧5 درجة مئوية	 
اغسل األرز ثم صفيه وأضف 	 

الزعفران. دعي يرقد لمدة ١٠ دقائق 
ثم امزيجه حتى يصبح األرز أصفر

تقليم رأس الكوسا ومغرفته من 	 
القلب

أضف اللحم المفروم إلى األرز 	 
وتخلطه مع زيت الزيتون والفلفل 

والكمون والتوابل والشبت
احش ٣/٢ من الكوسا. سوف 	 

تتوسع الحشوة عندما يتم طبخها.

في وعاء متوسط   الحجم مغلف 	 
بخفة مع زيت الزيتون، إجلب 

الماء ليغلي ثم ضف الطماطم 
المفروم، والثوم المسحوق 

والفلفل
ضع الكوسا المحشوة في 	 

وعاء ليطهى، مغطاة، على 
حرارةامتوسطة لمدة ٢٠ دقيقة

بعد طهي الكوسا، وإزالتها من 	 
الصلصة ووضعها على طبق. 

ضع الصلصة في وعاء حتى 
يتمكن الناس من إضافتها كما 

تريد. يقدم بينما ال يزال دافئا مع 
الزبادي القليل الدسم أو منزوع 

الدسم إلثراء طبق مع الكالسيوم 
وفيتامين د

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

٢٧5  سعرة حرارية 	 
6 غرام من الدهون 	 

يعتبر هذا الطبق الشعبي من أشهر وأشهى األطباق في الشرق األوسط، فهو لذيذ ومليئ بالذوق والنكهة. يتم حشو الكوسا مع خليط من لحم البقر المفروم 
أو لحم الضأن والطماطم واألرز والتوابل الطازجة.
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التحصيل العلمي: 
حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والبكالوريوس في الجراحة 	 

)MBBS( من جامعة تكساس كريستيان، أف تي وورث تكساس، 
الواليات المتحدة األمريكية، ١٩٨6م. 

كلية نيويورك لطب القدم، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 	 
١٩٩٨م. 

أتم اإلقامة الطبية في قسم الجراحة في كابريني ميدكال سنتر 	 
نيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، ١٩٩٨ -٢٠٠١م. 

أتم الزمالة الدراسية في إصابات التجبير، في إنترفيث ميدكال سنتر، 	 
أورثوبيديك بروكلين، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، ٢٠٠١ – 

٢٠٠٢م. 

معهد روبن للتقويم المتقدم، وأنهى الزمالة الدراسية في تقويم 	 
التشوهات وإطالة األطراف، معهد روبن للتقويم المتقدم، بالتيمور، 

ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية، ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣م. 

أتّم الزمالة الدراسية المصغرة لمعهد ليزاروف )Ilizarov( في تقويم 	 
التشوهات، معهد ليزاروف، كورجان، روسيا، ٢٠٠٣. 

اقتباس: 

“ عندما تزداد نسب اإلصابة بمرض السكري وما يرافقه من فقدان وبتر 
لألطراف، أشعر بأنني في موقع متميز ألني سأقدم للمرضى مهمة حياتي 
وهي محاولة انقاذ ذلك الطرف المريض ومحاولة إعادة بنائه من جديد. أنا 
محظوظ جدًا ألن أكون اليوم جزءًا من مؤسسة عاهدت نفسها على تقديم 

أفضل الرعاية الصحية الممكنة بأسلوب حديث وراقي، وسمحت لي في أن 
أقدم لمرضاي أفضل الرعاية الطبية الممكنة ومنحتني فرصة التطور كجراح 

وأخصائي في أمراض وإصابات القدم”. 

د. سامر البندقجي
استشاري أمراض القدم وجراحة القدم والكاحل

اشترك في مجلة Wellbeing لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الشهرية لتتلقى آخر األخبار واألحداث والمنشورات عن الصحة 

العامة، و وصفات صحية لذيذة

Health.Information@JHAH.com : البريد اإللكتروني

لتحميل أحدث العدد، يرجى زيارة صفحة األخبار والمقاالت على 
www.JHAH.com
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عيادة العناية المستعجلة
ما يجب أن تعلمه

ما هي عيادة العناية المستعجلة؟
هي عيادة بعد ساعات العمل متاحة للمرضى الذين يعانون من حاالت 

صحية ال يمكن أن تنتظر ساعات العيادة العادية.

متى علّي أن أذهب إلى عيادة العناية المستعجلة؟
تستطيع زيارة عيادة العناية المستعجلة إن كنت تعاني من حالة مرضية 

طارئة ولكنها ال تهدد حياتك وال تتطلب رعايًة طبيًة طارئًة وفورية. ونوجز 
أدناه، من دون الحصر، مثااًل على تلك الحاالت المرضية غير الطارئة:

اإلجهاد العضلي وااللتواءات	 
مشاكل صحية طفيفة في الظهر	 
حاالت الربو الخفيف	 
احمرار العين أو التهابها	 
الحّمي أو اإلنفلونزا	 
التقيؤ واإلسهال	 
التهاب الحنجرة أو السعال	 
الطفح الجلدي والتهابات الجلد األخرى	 
التهابات وأمراض الجهاز البولي	 

ماهي الخدمات الغير متوفرة في عيادة الرعاية المستعجلة؟
 الفحص الطبي المكثف	 
الرعاية غير المستعجلة أو غير الطارئة	 
اإلحاالت أيًا كان نوعها	 
اإلجراءات الطبية االنتقائية وغير الطارئة مثل: نزع الخيوط الجراحية 	 

وتغيير الضمادات والعالجات الجلدية
إعادة صرف األدوية	 
النتائج المختبرية	 
التطعيمات االعتيادية والتحضيرات الخاصة بسجالت التطعيم 	 
الفحوصات المدرسية والروتينية	 
النتائج المختبرية أو الطلبات الخاصة بها	 
نتائج األشعة أو الطلبات الخاصة بها	 
المتابعة الروتينية الخاصة بالمشكالت الصحية المزمنة	 
اإلحاالت الروتينية إلى العيادات التخصصية·	 
العالج بالنتروجين السائل وتنظيف األذنين وغيرها من اإلجراءات 	 

الطبية البسيطة
 الحقن الروتينية أو الحقن المطلوبة من قبل المستشفيات األخرى.	 

ساعات العمل لعيادة العناية المستعجلة:
الظهران:

في الظهران، ساعات العيادة 
يوم األحد إلى يوم الخميس، من الساعة ٤ مساًء إلى 

١١ مساًء 
و من الساعة ٧:٣۰ صباحًا إلى ١١ مساًء  خالل يومي 

الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية.

المرافق الطبية المعينة :
في المرافق الطبية المعينة في عيادة العناية 

المستعجلة في بقيق ورأس تنورة في منطقة غرفة 
الطوارئ، وفي األحساء يتم توفيرها في وحدة الرعاية 

المستعجلة المجاورة لغرفة الطوارئ.
ساعات العمل:

يوم األحد إلى يوم الخميس، من الساعة ٣ مساًء إلى 
١١ مساًء 

و من الساعة ٧ صباحًا إلى ١١ مساًء  خالل يومي 
الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية.

للحصول على النسخة الكاملة من كتيب عيادة الرعاية 
 www.JHAH.com:المستعجلة< قم بزيارة موقع

Walk-In Care Clinic

What You Need to Know
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أفضل مكان التخاذ القرارات الصحية التي تتعلق بتناول الطعام الصحي 
هو محل البقالة! إن وجودك في هذا المكان يدعم أسلوب حياتك 

الصحي ويجعل كل اختياراتك صحية إن انتقيتها بالشكل الصحيح. ولكن، 
إن لم تكن متأكدًا من أين تبدأ بعملية التسوق الصحي، قم بشراء 

األطعمة التالية لكي تتأكد من أن تسير على الطريق الصحيح في الحفاظ 
على صحتك: 

الحبوب الكاملة غير المحالة كالشوفان والشعير واألرز البني 	 

البقوليات الجافة: كالعدس والباقالء والبازالء 	 

الحليب والزبادي واللبنة والجبن الخالي من الدسم أو القليل الدسم	 

الفواكه الطازجة ذات األلوان البراقة كالتوت البري والمشمش 	 
والموز والتفاح والكمثرى والبرتقال والعنب. كما نوصي بتناول 

نصائح وأفكار لتسّوق صحي
المصدر: خدمات التغذية السريرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

الفواكه المجففة كالمشمش والتين والتمر  

الخضروات الطازجة ذات األلوان البراقة الطماطم والجزر والفلفل 	 
األخضر والخس والبصل والخيار والبروكلي والقرنبيط واليقطين 

والسبانخ والفلفل األحمر 

الدجاج أو الديك الرومي المنزوع الجلد واألسماك واللحم األحمر 	 
الخالي من الدهن 

علب السلمون والسردين والتونا والحمص 	 

المكسرات كاللوز والجوز غير المملحين 	 

الزيوت الصحية كزيت الزيتون وزيت الكانوال وزيت زهرة الشمس	 

الشاي األخضر وبودرة الكاكاو 	 



صفحة ٢٠

 قنوات التواصل اإلجتماعي
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وسع آفاقك بوظيفة مع مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يســر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن يعلــن عــن 
وجــود وظائــف شــاغرة للســعوديين. قــم بزيــارة

 www.JHAH.com/careers

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   ٢ ٠ ١ ٧ |   أبريل    W E L L B E I N G   

كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ؟

 
إن كنــت مريضــًا مســجاًل لــدى المركــز وتــّود تحديــد موعــد طبي 
أو فــي عيــادة األســنان والحصــول علــى مختلــف الخدمــات 
الطبيــة التــي يقدمهــا المركــز، الرجــاء االتصــال بمركــز االتصــال 

المركــزي )CCC( مــن خــالل الرقــم التالــي:

٨٠٠-٣٠5-٤٤٤  )من داخل المملكة(	 
أو +٩66-١٣-٨٧٧-٣٨٨٨  )من خارج المملكة(	 

تتوفــر هــذه الخدمــة اآلليــة يوميــا وألربــع وعشــرين ســاعة 
ــام األســبوع. وإن رغبــت فــي التحــدث مــع مأمــوري  طــوال أي
 )CCC( ــزي ــز االتصــال المرك ــاء االتصــال بمرك االتصــال، الرج
مــن الســاعة ٧ صباحــًا إلــى ٤ عصــرًا، مــن األحــد إلــى الخميــس. 

ــا”  ــارة الصفحــة “اتصــل بن ــد مــن المعلومــات، الرجــاء زي للمزي
http://www.JHAH.com :علــى الموقــع )Contact Us(

عند محاولة إرسال بريد إلكتروني إلى موظف جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، تأكد من استخدام العنوان 
الصحيح: NAME@jhah.com. يرجى مالحظة أنه إذا كان الشخص الذي تحاول الوصول إليه هو موظف أرامكو 

السعودية السابق، فإن عنوان البريد اإللكتروني NAME@aramco.com لم يعد نشطا.
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 هل أنت
أحدهم؟

بإمكان جميع المرضى المسجلين لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. الحصول على االستشارات الطبية عبر الهاتف ومن خالل 

أحد ممرضي المركز ذوي الخبرة الطويلة في مجال التمريض. 

في  مستشفى  أول  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  أصبح 
مؤهل  تمريضي  كادر  بتوفير  يقوم  السعودية  العربية  المملكة 

ومدرب يقدم النصائح الطبية والصحية للمرضى عبر الهاتف. 

االستشارات  الممرض"  بواسطة  الصحية  الرعاية  "خط  يقدم 
األمور  في  وأسرته  للمريض  والمساعدة  والصحية  الطبية 
الدخول  وكيفية  المنزل  في  الطبية  والرعاية  العامة  الصحية 
الطبي.  أرامكو  هوبكنز  جونز  لمركز  الصحية  الرعاية  نظام  إلى 
مع  بالتعاون  الصحية  للرعاية  يتم وضع خطة  االتصال،  وخالل 
المتصل من خالل تثقيفه صحيًا وطبيًا وتقديم النصائح له، عند 
وتحسين  سالمته  لضمان  الصحي  وضعه  ومتابعة  الضرورة، 

نتائجه الصحية. 

الرعاية  »خط  خدمة  لتقديم  متمرسي  تمريضي  كادر  تعيين  تم 
الصحية بواسطة الممرض« باللغتين العربية واإلنجليزية. 

تتوافر هذه الخدمة بين الساعة 7:30 صباحًا إلى 3 عصرًا، بين 
يومي األحد والخميس. 

داخل  )من    800-305-4444 الرقم:  على  بها  االتصال  يمكن 
خارج  )من   +966-13-877-3888 الرقم:  وعلى  المملكة(، 

المملكة(، ومن ثم اختيار الرقم )7(.
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
إلى الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،١١٠ لألمن وسيارات 

اإلسعاف أو الحريق. من خارج أرامكو السعودية، 
اإلتصال على الهاتف رقم ٩٩٧ لسيارات 

اإلسعاف و ٩٩٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ 5٧٢ ١٣ ٩66+

األحساء: اتصل على ٩٩٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
٩٩٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ 6٧٣ ١٣ 

+٩66

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٧١١٠ 5٧6 ١٣ ٩66+.

للمساعدة في الرعاية الصحية الخاص بك: 	 
اتصل بعالقات المرضى على البريد اإللكتروني 

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-٩66+ من خارج 

المملكة

خط المساعدة للحصول على الرعاية الصحية 	 
الطارئة لمرضى المرافق الطبية على الهاتف رقم  

٠556٠٠٠٤6٨ بعد الساعة الرابعة مساًء.

إذا كان لديك مشكلة طبية حالية، فقم بعمل موعد 
مع طبيب الرعاية األولية الخاص بك. أما في حالة 

الطوارئ الطبية، فاذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في 
أقرب مستشفى لك..

المواعيد: لعمل موعد طبي أو موعد أسنان 	 
وللوصول للعديد من الخدمات الطبية، اتصل 

على:

مركز االتصال المركزي من داخل المملكة 	 
على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨٣-	 
 +٩66-٨٧٧-١٣

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨٧٧، خالل أوقات العمل 

الرسمية. 

أقلع عن التدخين: يقدم مركز جونز 	 
هوبكنز أرامكو الطبي المساعدة لجميع 

الموظفين و أفراد عائالتهم والمتقاعدين، 
لإلقالع عن التدخين. البريد االلكتروني: 

هل ترغب في التطوع بمركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبي؟ لتتطوع يجب أن: تتمتع 
بصحة جيدة، أن يكون عمرك ١٨ سنة أو 
أكثر، لديك إلمام كاٍف باللغة اإلنجليزية. 

للتطوع، أرسل رسالة إلكترونية على البريد 
اإللكتروني: 

VOLUNTEER.HEALTHCARE@JHAH.COM

هل أنِت حامل؟ إذا كنتي حاماًل ١٢ أسبوع 	 
أو أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل 

باللغة العربية أو اإلنجليزية عن طريق البريد 
Eman.Mutairi@JHAH.com :اإللكتروني

 	 :)٣H( جولة وحدة العناية باألم والطفل
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا 

كنت حاماًل ٣٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن 
Shareefah. طريق البريد اإللكتروني

Darweesh@JHAH.COM

التذكير عن طريق الرسائل القصيرة 	 
)SMS(: سجل في خدمة التذكير بالمواعيد 

عن طريق الرسائل القصيرة. لتفعيل أو 
إيقاف الخدمة أو لتحديث رقم الجوال 

اتصل على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠5 -٨٠٠.

للوصول للخدمات الطبية عن طريق الشبكة 

اإللكترونية للموظفين

منفذ الشركة اإللكتروني الخاص 	 
بالموظفين: للوصول للعديد من 

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صرف األدوية وتحديث 

بيانات الهاتف الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 	 http://myhome > myInformation >
Medical

للمزيد من المعلومات عن جميع الخدمات 	 

الطبية مثل خدمة العمالء، الحمالت 
التوعوية والبرامج المتوفرة، األخبار 

الخاصة برعايتكم الصحية وللتسجيل 
في برامج صحة الحامل والتبرع بالدم  
والوصول إلى العديد من المعلومات 

المتعلقة بمختلف األمراض، زوروا موقع 
http://JHAH الخدمات الطبية اإللكتروني

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

خط المساعدة للحصول على الرعاية 	 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهاتف رقم  ٠556٠٠٠٤6٨ خارج 
أوقات العمل الرسمية ألمور الرعاية 

الصحية الطارئة فقط والتي تهدد الحياة، 
كنقل مريض من مستشفى آلخر إلجراء 
عملية طارئة، أو للحصول على خدمة غير 
متوفرة في المرفق الطبي المسجل به. 

للمشاكل غير المستعجلة، اتصل من 
داخل المملكة على الهاتف رقم  ٤٤٤٤- 

٣٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة على 
الهاتف رقم :

+٩66-٨٨٨٣-٨٧٧-١٣        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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 إدارة حاالت البدانة المفرطة في
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 البدانة المفرطة ليست باألمر السهل على اإلطالق بسبب صعوبة إجراءاتها
وعالجاتها والتخّلص منها

البدانة المفرطة ليست باألمر السهل 
على اإلطالق بسبب صعوبة إجراءاتها 
وعالجاتها والتخّلص منها  والحقيقة 

المهمة األخرى وهي أن البدانة المفرطة 
تشكل تهديدًا حقيقيًا على الصحة، 

فأية زيادة في الوزن تزيد الثقل  على 
الجسم وقد يخسر الجسم معركته أمام 

ذلك الثقل المتزايد فتكون ردة فعله 
عنيفة وتتمثل في اإلصابة بالعديد 

من المشاكل الصحية التي تهدد الحياة 
كأمراض القلب ومرض السكري من 
الدرجة الثانية ومرض بطئ العملية 

األيضية ناهيك عن مشاكل في اإلنجاب 
والعقم والسكتات الدماغية وانقطاع 

النفس أثناء النوم وأمراض أخرى عديدة.
ولهذا فإن برنامج إدارة البدانة المفرطة 

لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو 
برنامج متعدد التخصصات والمجاالت 

وشامل فهو يتناول مشكلة البدانة 
المفرطة من كل جوانبها. وعن هذا 

البرنامج، تتكلم منال طالل، منسقة 
برنامج إدارة البدانة المفرطة في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "إن البرنامج 
مصّمم ليكون بمثابة رحلة شخصية، 

وهذه الرحلة تبدأ من االنضمام أواًل إلى 

برنامج لياقة هدفه مساعدة المرضى 
في تغيير عاداتهم الحياتية واتباع 

أسلوب صحي قد يؤدي إلى ليس فقط 
خسارتهم للوزن الزائد وإنما يجعلهم أكثر 

نشاطًا وانتاجية ويغير حياتهم اليومية 
إلى األفضل". 

وتتراوح مدة هذا البرنامج ما بين 4 إلى 
6 أشهر، اعتمادًا على حالة المريض 

واستجابته للعالج والحمية الغذائية. أما 
بالنسبة للمدخنين، فإن الخطوة األولى 
تتمثل في إقالعهم عن التدخين لثالثة 

أشهر على األقل، أما المصابون بمرض 
السكري، فيجب أواًل التحكم بشكل 

كامل بمرضهم. 
والهدف الرئيس لهذا البرنامج هو أن 

يجعل األسلوب الحياتي للمريض أفضل 
بعد ادخال كل التعديالت الممكنة، ومن 
المفترض أنه سيساعده في خفض وزنه 

إلى مستوياته الطبيعية. مع ذلك، إن 
أخفق المريض في الوصول إلى الوزن 
الطبيعي خالل مدة البرنامج المقررة، 

يتم االنتقال إلى الخطة الثانية، أال وهي 
الخيار الجراحي، والذي يبدأ بإجراء تقييم 
شامل لحالة المريض من أجل تحديد ما 

إذا كان/كانت مناسب للعملية أم ال. 
ويقول الدكتور ظافر راسم، جّراح 

السمنة في مركزجونز هوبكنز أرامكو 
الطبي عن هذا البرنامج: "يفكر العديد 

من الناس خطًأ بأنهم حالما يدخلون 
إلى المرفق الطبي، سيخضعون لجراحة 

تخفيف الوزن، بهذه السهولة، وكل 
شيء سيصبح فيما بعد على ما ُيرام! 
فالجميع يرغب في العالجات السهلة 

والسريعة!"، ويضيف: "الحقيقة أن 
 laparoscopic( جراحات تنظير البطن

surgery( تشبه أية عملية جراحية 
أخرى، لها مشاكلها ومخاطرها وال 

تعتبر ضمانة لحياة طويلة وأسلوب 
حياتي أفضل أبدًا، فقد تفشل في انهاء 

مشكلة البدانة المفرطة." إن برنامج 

جراحات تخفيف الوزن لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي سوف يستفيد 
كثيرًا من اتفاقية الشراكة التي أبرمت 

 ،)JHM( مع شركة جونز هوبكنز ميدسن
ألنها ستشمل أخذ الخبرة من مركز جونز 
هوبكنز لجراحات تخفيف الوزن. وتشمل 
بنود االتفاقية إجراء زيارات من قبل كادر 

غرف عمليات تخفيف الوزن في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى شركة 

جونز هوبكنز ميدسن )JHM( ليخضعوا 
للتدريب والتوجيه الطبيين على يد عدد 

من الجراحين والفرق الجراحية ذات 
الخبرة العميقة والواسعة في هذا 

المجال.  
كما سيتضمن البرنامج تنظيم عدة 
زيارات لفرق طبية من شركة جونز 
هوبكنز ميدسن )JHM( إلى مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وكان 

من بينها زيارة الدكتور هايني نجوين، 
األستاذ المساعد في مادة الجراحة 

وجّراح عمليات تخفيف الوزن المرموق 
في من شركة جونز هوبكنز ميدسن، 

وفريقه الطبي، حيث ناقش أثناء الزيارة 
التخطيط المستقبلي برنامج مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي وأجرى أيضًا أحد 

عشرة جراحة بالتشارك مع جراحيي مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي وفرق غرف 
العمليات الجراحية. وقال د. نجوين عن 

هذه التجربة: "سّرني جدًا العمل مع 
فريق اظهر مستوى عاٍل من اإلخالص 

والتفاني في تحقيق أفضل النتائج 
للمرضى".

أما د. راسم فقال: "نحن فخورون جدًا 
ببرنامجنا الشاب هذا"، وأضاف: "نحن 

واثقون من أن منهجنا الشامل في 
معالجة مشكلة البدانة المفرطة سيخدم 
مرضانا على أكمل وجه وسيمنحنا القوة 

والعزيمة لالستمرار في االستفادة من 
أحدث المهارات والتقنيات المعتمدة 

على األدلة العلمية في معالجة 
األشخاص الذين يعانون من البدانة".
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