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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.

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

العامة، ووصفات صحية لذيذة

Health.Information@JHAH.com : البريد اإللكتروني

لتحميل آخر  اإلصدارات، يرجى زيارة صفحة األخبار والمقاالت 
www.JHAH.com على
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نصائح للحفاظ على رطوبة جسم الطفل
في فصل الصيف

بقلم: سارة بدر
منسق برنامج تعزيز الصحة،

صحة السكان

لقد حل وقت الصيف هنا وبالنسبة لكثير من األطفال يعني فقط اللعب
واللعب واللعب. قد ينسى األطفال أنهم بحاجة لتناول الطعام بشكل

جيد والمحافظة على رطوبة أجسامهم. شرب الماء والحفاظ على رطوبة
الجسم أمور حيوية للصحة الجيدة. الحفاظ على رطوبة جسم الطفل أمر

مهم للحفاظ على صحة جيدة على المدى الطويل، ومنع الجفاف والمرض
المتعلق بحرارة الصيف.

الماء يضمن أن جسمك يعمل بشكل صحيح، ألنه ينظم درجة حرارة
جسمك ، ويزلق المفاصل، ويحمي العمود الفقري واألنسجة الحساسة،
ويساعد على طرح النفايات من الجسم. العديد من األطفال ال يحصلون
على كمية كافية من الماء يوميًا على الرغم من أنهم يشربون الماء لكن

بكميات ليست كافية، ويعتمد آخرون على المشروبات مثل العصير،
والصودا لحاجتهم اليومية من السوائل ، ونادرًا ما يشربون الماء وحده .

يحتاج األطفال مثل الكبار إلى المزيد من الماء خالل موسم الصيف الحار،
وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على كمية الماء التي يحتاجها الطفل بما

في ذلك: العمر والجنس ومستوى النشاط البدني والحرارة والرطوبة .

فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على رطوبة
جسم الطفل في فصل الصيف:

دائما خذ معك الماء عندما تكون في الخارج أو 	 
ذاهبًا إلى الحديقة أو لتمرين نشاط في الخارج.

ماء جوز الهند يحتوي على خصائص طبيعية 	 
مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات 

وفيتامين ،C وااللكترواليت. عصير الليمون 
المحلى هو خيار آخر يحبه األطفال األصغر 

سنًا.
الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الماء التي 	 

يمكن أن تبقي جسم الطفل رطبًا، وفواكه 
الصيف مثل البطيخ والشمام والفراولة 
واألناناس والتوت البري والخوخ والتوت 
والبرتقال تساعد على حفظ رطوبة جسم 

الطفل ويمكنك أيضا إضافة الفاكهة الى ماء 
الطفل لجعله ألذ طعمًا.

الخضروات أيضًا هي مصدر جيد للماء وعلى 	 
رأس القائمة الخس والخيار والكرفس والكوسا 

والملفوف األخضر والطماطم والفجل. 
اعمل حلوى البوبسيكل مع عصير فاكهة ١٠٠ 	 

٪ أو الفاكهة المغلية والمصفاة، أو الخضار أو 
اللبن.

ال يفكر األطفال فيما إذا كانت أجسامهم 	 
رطبة أم جافة . قد يقول لك الطفل انه 

عطشان، ولكنه قد يكون فقد رطوبة جسمه 
في هذا الوقت، ومن الممكن أيضا أن ينسيه 
اللعب شرب الماء . تأكد من أن طفلك يشرب 

الماء كل3٠ دقيقة أو نحو ذلك.
عندما يتعلق األمر برطوبة الجسم ال يزال الماء 	 

هو الشراب المفضل. ومن المهم التأكد من 
أن الطفل يأخذ قسطًا من الراحة ويشرب الماء 
كل ١٥-3٠ دقيقة اثناء وقت اللعب خاصة في 

األيام الحارة، وعندما يمارس الرياضة. قدم 
المشروبات الصحية لطفلك مع كل وجبة 

طعام وكذلك ومع الوجبات الخفيفة.
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اسألوا الخبراء : د. نيكي تانغ
حماية بشرتك بشكل أفضل خالل الصيف

اسألوا الخبراء: الدكتورة نيكي تانغ، حماية بشرتك بشكل أفضل خالل الصيف

كيف يمكنني حماية بشرتي بشكل
أفضل خالل الصيف؟

هذه إعادة صياغة للقواعد األساسية
في األكاديمية األمريكية لألمراض

الجلدية:
ضع واقي حماية من الشمس 	 

متعدد األطياف ومقاوم للماء 
اطلب واقي شمس يحتوي على 
 )SPF( عامل حماية من الشمس
3٠ أو أكثر لكامل الجلد المعرض 

عند قضاء بعض الوقت في 
الخارج، حتى لو كان غائمًا. أعد 
دهان واقي الشمس بعد بضع 
ساعات وبعد األنشطة التي قد 
تزيله عن بشرتك، مثل السباحة.

البس مالبس واقية؛ أكمام طويلة 	 
ونظارات شمسية وقبعة،حيث 

يمكن أن تساعد في حمايتك 
من أشعة الشمس والمالبس 

التي تحمل عالمة UPF اي 
عامل الحماية من األشعة فوق 

البنفسجية هي األكثر فعالية.
عدم التعرض للشمس خالل 	 

ساعات الذروة، إذا كان ذلك 
ممكنًا. تكون أشعة الشمس 

هي األقوى بين العاشرة صباحًا 
والساعة الثانية بعد الظهر، لذا 

تجنب التعرض ألشعة الشمس 
المباشرة في هذاالوقت كلما 

أمكن ذلك.
كن حذرًا، وخاصة على الشاطئ 	 

ألن المياه والرمال تعكس وتزيد 
من حدة أشعة الشمس، لذا توخى 
المزيد من الحذر هنا لتجنب حروق 

الشمس.

ما نوع واقي الشمس الذي يجب 
أن أستخدمه، وما الذي يجب أن 

)SPF( أعرفه عن قيم
أطوال الموجة الشمسية التي

تضرب األرض تتضمن األشعة فوق
البنفسجية والضوء المرئي. األشعة
فوق البنفسجية التي ترتبط بحروق

الشمس، وشيخوخة الجلد وسرطان
الجلد إما تكون UV-A )تخترق الجلد

بعمق والمسؤولة أكثر عن شيخوخة
الجلد وسمرته( أما األشعة فوق 

البنفسجية ) UV-B( هي المسؤولة 
أكثر عن احمرار الجلد وحروق الشمس. 

جرى
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تطوير واقيات الشمس أصاًل للحماية
من حروق الشمس، وبالتالي، فإن

SPF) ) يؤمن حماية ضد األشعة فوق
البنفسجية )UV-B( فقط.

SPF يؤمن حماية مضاعفة من
احمرار الجلد وحروق الشمس، فمثاًل
إذا احمّر الجلد بعد تعرض للشمس
لمدة خمس دقائق، فإنه عند وضع
١٠ SPF ، فإن األمر سيستغرق ١٠
أضعاف هذا الوقت كي يحمر الجلد
)أي، ٥٠ دقيقة( للداللة على واقيات

الشمس توفر حماية ضد األشعة فوق
البنفسجية UV-A ، فرضت إدارة الغذاء

والدواء FDA وضع عالمة " - 
BROAD

SPECTRUM " عليها. "مقاومة
للماء" تشير إلى كم من الوقت يمكن

أن يتوقعه المستخدم للحصول
على مستوى SPF من الحماية أثناء

السباحة أو العرق. يسمح بذكر وقتين
على الملصقات: ٤٠ دقيقة أو 8٠

دقيقة.
لذلك عندما تبحث عن واقي شمس،

3٠ )SPF( ابحث عن واقي يحمل عالمة
أو أكثر، متعدد الطيف ومقاوم للماء.

ضع واقي الشمس بكميات وافرة
وأعد دهان جسمك كل ساعتين أو بعد

العرق أو السباحة.

إذا حصلت لي حروق شمس قوية، 
ما هي أكثر الطرق فعالية للعناية

بجلدي؟
أواًل، ال يمكنك عكس الضرر الناجم 

عن حروق الشمس. من األفضل 
بكثير منع حروق الشمس بداًل من 

عالجها ولكن إذا حصلت حروق 
شمس، إليك ما يلي لتخفيف 

األعراض:

د. نيكي تانغ
مساعد بروفيسور في طب الجلدية

الدرجات
دكتوراه في الطب ، كلية الطب 	 

بجامعة براون ٢٠١١

إقامة طبية
مركز مستشفى روزفلت سينت 	 

لوكس ٢٠١٥

الزمالة
مركز ماونت سيناي ٢٠١٦	 

اعتماد مجلس
البورد االمريكي لألمراض الجلدية 	 

٢٠١٥

الخروج من دائرة أشعة 	 
الشمس.

ضع منشفة باردة رطبة على 	 
جلدك. خذ حمامًا باردًا وبعد 

الخروج من الحمام جفف 
نفسك ثم ضع مرطب، فهذا 
سوف يساعدك على تخفيف 

الجفاف.
األدوية المضادة لاللتهابات 	 

مثل ايبوبروفين يمكن أن 
تساعدك لكن بالطبع، تؤخذ 

فقط حسب التعليمات.
شرب كمية وافرة من الماء 	 

للمساعدة في تعويض السوائل 
التي فقدتها من خالل جلدك. 

إذا تكونت لديك بثور، ال تعبث 
بها .

إذا شعرت بالتوعك، راجع 	 
الطبيب ألن هذا قد يشير إلى 

حرق شديد جدًا

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل 
مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 

جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها 
وطبعها هنا بناءًا على موافقة المكتب 

المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة 
أو إعادة نشرها من دون أخذ موافقة مسبقة 

بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة 
هدفها زيادة وعّي القارئ وال تعتبر بأي حال 

من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.
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لسعات ولدغات الصيف
مقابلة مع طبيب األمراض الجلدية لألطفال برنارد كوهين

بقلم: غاري لوغان

يوضح طبيب األمراض الجلدية 
لألطفال برنارد كوهين طرق الوقاية 

والعالج لمجموعة من اآلفات الجلدية 
الصيفية، من لدغات حشرات إلى حكة 

جلد ناجمة عن نبات اللبالب السام 
وحروق الشمس وسرطان الجلد.

ما هي الحاالت التي قد تثير قلقك 
بالنسبة لألطفال في هذا الوقت 

السنة؟
أحد هذه االمور هو فرط الحساسية 
للدغات الحشرات عندما يكون لدى 

المصاب ردة فعل قوية أو تسمم ناجم 
عن لدغة نحل أو بعوض. األطفال عادة 

يحصل لهم تورم كثير أو احمرار يمكن 
أن يسبب حكة أو ألم ولكن لحسن 
الحظ، عادة ما تكون هذه األعراض 

موضعية وقصيرة األجل وعادة ما تزول 
خالل ٢٤ ساعة.

ماذا يجب أن يفعل اآلباء؟
أنصح اآلباء واألمهات باستخدام 
مضادات الهيستامين والكمادات 

الباردة، لهذه الحاالت. إذا حصل لدى 
الطفل ردة فعل شديدة، تحسس 

مع خاليا عميقة وتورم في الحلق، 
يجب اعطاؤه مضادات الهيستامين 

واإلبنفرين فورًا. هناك نوعية من 

المرضى، لديهم تاريخ عائلي من 
الحساسية، يحصل لديهم رد فعل 

تحسسي شديد للسعة النحل أو لدغة 
الحشرات. بالنسبة لهؤالء األطفال 

الذين لديهم هذا النوع من التفاعل، 
يجب على والديهم حمل إبينيفرين 

معهم.

هل يجب عليهم الذهاب إلى غرفة 
الطوارئ؟

في معظم الحاالت، األطفال الذين 
يعانون من لدغات سيئة ولسعات 

ال ينبغي عليهم زيارة غرفة الطوارئ 
حيث يحضرون بطفح جلدي ويغادرون 

بمضادات حيوية وستيرويدات عن 
طريق الفم كعالج اللتهاب مشتبه 
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برنارد كوهين
كبير إداري برنامج،

طب األمراض الجلدية مراجعة في طب
األمراض الجلدية

أستاذ األمراض الجلدية

الدرجات
دكتوراه في الطب، كلية الطب 	 

بجامعة جونز هوبكنز ١977

إقامة طبية
كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز /	 

قسم األطفال ١98٠
مستشفى سيناي في بالتيمور /	 

قسم األطفال ١98١
كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز/	 

قسم األمراض الجلدية ١97٦- ١98٤

الزمالة
زميل األكاديمية األمريكية لطب 	 

األطفال
زميل األكاديمية األمريكية لألمراض 	 

الجلدية

اعتماد مجلس
األكاديمية االمريكية لألمراض 	 

الجلدية
األكاديمية االمريكية لطب األطفال	 
الجمعية االمريكية لألمراض الجلدية	 
مؤسسة األمراض الجلدية	 
جمعية ميريالند لألمراض الجلدية	 
جمعية األمراض الجلدية لألطفال	 

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل 
مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 

جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها 
وطبعها هنا بناءًا على موافقة المكتب 

المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة 
أو إعادة نشرها من دون أخذ موافقة مسبقة 

بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة 
هدفها زيادة وعّي القارئ وال تعتبر بأي حال 

من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.

به سوف يختفي تلقائيًا خالل ١٢ 
-٢٤ ساعة. أخذ المضادات الحيوية 

والستيرويدات ال يخلو من المخاطر. 
إذا استمر الطفح الجلدي والتورم لدى 

الطفل ألكثر من أسبوع بعد حصول 
لدغة عندها سأكون قلقًا بشأن حصول 

التهاب

هل ينبغي على األطفال مفرطي 
الحساسية ارتداء طارد؟

نعم. تقترح األكاديمية األمريكية لطب
األطفال استخدام المنتجات التي 

تحتوي على DEET بتركيز يصل إلى 
3٠٪، مما يضاعف من مدة عمله. 

التركيز األعلى ال يزيد من فعاليتها بل 
قد يزيد من خطر التهيج كما ان ارتداء 

القمصان طويلة األكمام خفيفة الوزن 
والسراويل الطويلة يساعد أيضا في 

هذا المجال.

هل هناك مناطق من الجسم أكثر 
عرضة للدغات؟

هناك بعض المناطق األكثر عرضة 
للتورم مثل األذنين والجفون، والجزء 
العلوي من اليدين والقدمين. لذا من 

المهم حماية تلك المناطق.

ما الذي توصي به لحالة سيئة من 
التعرض لنبات اللبالب السام؟
كمادات باردة ومرهم كاالمين. إذا

ساءت الحالة فعاًل، نستخدم 
ستيرويدات موضعية، وإذا انتشرت 

وأقعدت الطفل سوف نستخدم 
الستيرويدات عن طريق الفم. ولكن 
الخطأ األكبر الذي يقع فيه األطباء 
هو وصف جرعة لمدة خمسة أيام 

لألطفال، وهذا مضيعة للوقت.
يستغرق األمر من ٢٤ - ٤8 ساعة على 

األقل حتى تعمل الستيرويدات، لذا 
في اليوم الخامس، عندما يبدأ الطفل 

بالجرعة األدنى يشتعل سم اللبالب 
مرة أخرى. أنا أعالج لمدة ال تقل عن 

١٠ أيام، وعادة ١٤ يومًا. إذا كانت لديك 
حالة شديدة من تسمم اللبالب ولم 

تعالجها يمكن أن تستمر لمدة شهر إلى 
ستة أسابيع.

متى يجب أن يقلق الوالدين من 
حروق الشمس؟

أكثر الحروق أهمية حروق الجلد . فكرة 
جيدة التأكد من أن طفلك يرتدي 

مالبس واقية ويستخدم الواقي من 
الشمس. قمصان التزلج أو قمصان 

الشمس الطويلة األكمام مفيدة على 
الشاطئ في الصيف.

وماذا عن سرطان الجلد؟
الميالنوما )ورم جلدي( مرض نادر في 

األطفال ولكنه ليس نادرًا كما كان عليه 
خاصة في سن المراهقة. الخطورة اآلن 
بين البالغين تأتي من التعرض لألشعة 

فوق البنفسجية. أطلب من األمهات 
القيام مرة واحدة في الشهر بالنظر إلى 

شامة اإلبن في المنزل. مالحظة أي 
تغييرات في الشامة في وقت مبكر 

مفيد جدًا من وجهة نظر وقائية .
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نصائح بشأن سالمة الطعام خالل
أوقات الصيف

سالمة الطعام أمر مهم دائما ولكن خالل أشهر الصيف تصبح 
أكثر أهمية. ارتفاع درجات الحرارة يوفر بيئة مناسبة لتكاثر للبكتيريا 
والفيروسات التي تسبب األمراض المنقولة بالطعام وهي شائعة 
جدا خالل فصل الصيف. فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في 

حمايتك وحماية أسرتك.

حافظ على نظافة أواني الطهي والتحضير ومنطقة التقديم 	 
من خالل غسل أدوات المائدة وأدوات الطبخ سواء قبل وبعد 

االستخدام.
افصل المواد الغذائية النيئة عن المطبوخة عن طريق 	 

استخدام ألواح وأدوات تقطيع منفصلة. 
في الثالجة، قم بتغطية األطعمة. األطعمة الجاهزة لألكل 	 

تحفظ في رفوف فوق األطعمة غير الجاهزة .
يجب طهي الطعام جيدًا. تأكد من أن ماء اللحوم شفافًا 	 

وليس ورديًا. 

يجب طهي المحار حتى تفتح الصدفة. بعد فتح الصدفة يجب 	 
طهيها لمدة خمس إلى عشر دقائق أخرى لضمان الطبخ 

الكامل . 
يجب جعل الشوربة والطعام المطبوخ يغلي ويستمر في 	 

الغليان لدقيقة على األقل.
تجنب إعادة تسخين الطعام المطبوخ ألكثر من مرة. بعد 	 

إعادة تسخينه مرة واحدة، ينبغي التخلص من المتبقي نهائيا 
بالشكل الصحيح.

عند السفر أو الطبخ خارج المنزل تأكد من استخدام صندوق 	 
تبريد معزول مملوء بالثلج أو أكياس الجل المجمد. األطعمة 

التي تحتاج إلى أن تبقى مبردة تشمل: اللحوم النيئة والدواجن 
والمأكوالت البحرية؛ اللحوم أو السندويشات؛ السلطات 

الصيفية (التونة، الدجاج، البيض، المعكرونة، أو المأكوالت 
البحرية)؛ قطع الفاكهة والخضروات.

عند استخدام صندوق تبريد ال تعرضه ألشعة الشمس 	 
المباشرة وتجنب فتحه لمرات متكررة .
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تدخين الشيشة
ليسة لعبة

ربما تكون قد سمعت صديقًا يقول 
"إنها مجرد فاكهة وبخار" أو "هيا! إنها 

ليست تدخين حقيقي". دعنا نواجه 
األمر على حقيقته، إن اإلعتقاد السائد 

في المجتمع السعودي، وخاصة بين 
الشباب، هو أن تدخين الشيشة أو 

ما شابه ذلك ال يضر بالصحة أو على 
األقل ضرره ليس مثل تدخين السجائر. 

لسوء الحظ، هذا اعتقاد خاطئ بل 
على العكس، كمية الدخان والنيكوتين 
والقطران في الشيشة هي أكثر بكثير 

من السجائر حتى لو كانت مغلفة برائحة 
طيبة ونكهة مغرية. تدخين أي نوع 

من التبغ هو عامل خطر رئيسي ويزيد 
من فرصة اإلصابة بأمراض القلب 

والسرطان. جميع منتجات التبغ تحتوي 
بشكل طبيعي على النيكوتين الذي 

يجعل المدخن  شعر بنشوة. النيكوتين 
يزيد من معدل ضربات القلب وضغط 
الدم ويجعل المدخنين معتمدين عليه 

ويصعب عليهم اإلنسحاب عندما 
يحاولون اإلقالع عن التدخين. النيكوتين 
هو عنصر شبه قلوي ال يتم إمتصاصه 

في ماء االنبوب ومدخن الشيشة 
بالتأكيد يستنشقه. يتم امتصاص 

النيكوتين بشكل مختلف حيث يدخن 
مدخن الشيشة ببطء )يستمر تدخين 

الشيشة لمدة تصل إلى ٦٠ دقيقة في 
حين أن تدخين السيجارة يستغرق أقل 
من دقائق ٥(. الحقيقة هي أن مدخن 

الشيشة يصبح متعلقا بالنيكوتين 
مثل نظيره مدخن السيجارة. العنصر 
الثاني الجدير بالمالحظة في أنابيب 

الشيشة هو أول أكسيد الكربون الذي 
ينبعث من جميع مصادر الدخان. 

حيث أن أوراق التبغ ال يتم حرقها عند 
تدخين الشيشة فان الفحم ضار للغاية 
ويحتوي على مستويات عالية من أول 
اكسيد الكربون السام الذي قد يكون 

ضرره يوازي عشرة أضعاف أو حتى 
مائة مرة أكثر من سيجارة واحدة.

المادة الثالثة في الدخان هي القطران وبسبب 
كمية التبغ الالزمة إلعداد الشيشة، فإن 

مقدار القطران الموجود بشكل طبيعي في 
التبغ أعلى بكثير من السجائر. اذا اعتقدت أن 

الماء يصفي القطران )عندما ترى تغير لون 
الماء( لكن الحقيقة هي ان الماء يرفع حرارة 

القطران مما يجعل استنشاقه أعمق ويترسب 
في الرئتين والمسالك التنفسية. سواء كان 

التدخين على شكل سجائر أو شيشة، فإنه 
يعتبر المساهم الرئيسي في أمراض القلب 
- وهو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة في 

المملكة العربية السعودية وحول العالم. إذا 
كنت تدخن الشيشة وتريد اإلقالع عنها قم 

بزيارة http://JHAH.com أو البريد اإللكتروني 
التوقف عن التدخين

 SmokingCessation@JHAH.com

لمساعدتك في التوقف عن التدخين.

بقلم: فداء سنونه
مستشارة الطب الوقائي

صحة السكان



صفحة 8

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يفتتح رسميًا مركز األحساء الصحي المنتظر بلهفة

قام أمين الناصر، رئيس
شركة أرامكو السعودية

والرئيس التنفيذي ، بقص
الشريط في حفل االفتتاح

الرسمي لمركز األحساء
الصحي، وهو المستشفى
الثاني لمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي وقد انضم

إليه أعضاء مجلس إدارة مركز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي
ومدراء أرامكو السعودية و 

مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي.

بقلم: سارة بالمر 

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يفتتح
رسميًا مركز األحساء الصحي المنتظر بلهفة

في ١9 يوليو- قام أمين الناصر، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو 
السعودية والرئيس التنفيذي، بقص الشريط في حفل االفتتاح 

الرسمي لمركز األحساء الصحي، وهو المستشفى الثاني لشركة 
جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ويعتبر مركز األحساء أكبر 

مستشفى بعد مستشفى الظهران، والمرافق األخرى لشركة جونز 
هوبكنز أرامكو للرعاية الطبية التي تقع في رأس تنورة، والعضيلية 

وأبقيق. تميز التدشين باالفتتاح الرسمي لمركز األحساء الصحي 
بعد إعادة تجديد مساحته البالغة ٢٦،٠٠٠ متر مربع. يضم المركز 

أحدث ما توصلت إليه الرعاية الطبية من تصميم وتكنولوجيا 
ومعدات، مما سيوفر لسكان األحساء خدمات متميزة وشاملة 
ومركزة محورها المريض. انتظر مجتمع األحساء بشغف توفير 

الرعاية للمرضى المنومين في مستشفى األحساء وما يصاحب 
ذلك من خدمات متقدمة. يستطيع المستشفى استيعاب ما 

يصل إلى ٥٠.٠٠٠ مريض مسجل وحوالي ربع مليون مريض 
عيادات خارجية في السنة.سعة هذا المرفق الطبي الذي تم 

تحديثه مؤخرا 8٠ سريرًا مع غرف فسيحة للمرضى ترقى بتجربة 
المريض واألسرة. توفر الرعاية األولية وصواًل سريعا للعالج من 

خالل ٤٢ غرفة فحص / استشارة طبية مجهزة تجهيزًا كاماًل، فضاًل 
عن غرف الفرز وعيادات التطعيم لألطفال والكبار. توفر الرعاية 
األولية برامج صحية شاملة بما في ذلك: اإلستشارة الغذائية، 

والوقاية من السرطان، والتوقف عن التدخين والوقاية من 

هشاشة العظام.
واكبت الصيدلية أيضا تكنولوجيا الروبوت المتقدمة وتم تزويدها 

بحجرات خدمة بمقاعد مريحة تسمح لإلتصال الخاص بين 
المريض والصيدلي مما يمّكن الصيدلي من استخدام معرفته 
ومهاراته في مساعدة المرضى على تحقيق أهدافهم الصحية 
المنشودة من قبل الطبيب. خدمات الطوارئ تعمل على مدار 

الساعة ولديها مسار سريع للرعاية العاجلة ومركز استجابة 
للطوارئ الطبية.

الخدمات التخصصية البالغ عددها ١8 مركزًا تشمل عيادة المرأة 
والطفل، األمراض الجلدية، أمراض القلب، األعصاب، طب 

الشيخوخة، أمراض الجهاز الهضمي والتنظير، األنف والحنجرة، 
التخدير، جراحة العظام، الجراحة العامة، طب العيون، إعادة 

التأهيل، الطب المهني وخدمات األشعة الشاملة القادرة على 
إجراء التشخيص المتقدم واجراء الفحوص التدخلية للكشف 

المبكر عن األورام.
جلب البرامج الرائدة الناجحة من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

لتعزيز الرعاية والفعالية التشغيلية في مركز اإلحساء الصحي 
سارع من تطور المستشفى ، ويشمل ذلك اإلقامة المتخصصة 
في طب األسرة، حيث يستقبل مركز األحساء الصحي 3٠ ٪ من 

مقيمي طب األسرة المسجلين في برنامج طبيب مقيم المعتمد 
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أمين الناصر، رئيس شركة
أرامكو السعودية والرئيس
التنفيذي ، يقوم بتفحص

جهاز التصوير المقطعي
باألحساء وهو جزء من

خدمات األشعة الشاملة.
التصوير المقطعي قادر على

إعطاء صورة كاملة للقلب
البشري أثناء ضربات القلب

وهذا ينفي الحاجة إلى إعطاء
المرضى عالجًا إلبطاء معدل

ضربات القلب.
في الصورة من اليسار إلى

اليمين: محمد السقاف،
رئيس مجلس إدارة مركز جونز
هوبكنز أرامكو الطبي ونائب
الرئيس التنفيذي للعمليات

والخدمات التجارية في
أرامكو السعودية، وأمين

الناصر، رئيس شركة أرامكو
السعودية والرئيس التنفيذي
والدكتور دانييل ريغامونتي،
الرئيس التنفيذي في مركز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

،وفيصل الحجي، الرئيس
التنفيذي للعمليات، وجمال

شلفان، مشرف األشعة.

من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وهذا سيسهم في 
إعداد الجيل القادم من أطباء طب األسرة السعوديين. حاليا ؛ 
يغطي المواطنون السعوديون ٥٪ فقط من الطلب على هذا 
التخصص الرئيسي. وسيستفيد أيضًا ممرضو مركز األحساء 
الصحي من العالقات األكاديمية الوثيقة مع كلية التمريض 

بجامعة جونز هوبكنز، بما في ذلك أول برنامج شهادة دكتوراه 
تمريض في المملكة ، وتكمل هذه األنشطة مجموعة من برامج 

التعزيز السريري التي تشارك بمدى وعمق المعرفة والخبرة 
السريرية في جونز هوبكنز مديسين؛ شريك المشروع المشترك 
مع أرامكو السعودية وأحد النظم الصحية األكاديمية الرائدة في 

العالم. 
إلى جانب التحسينات السريرية والتوسع في مركز اإلحساء الصحي 

أخذت تجربة المريض واألسرة مجاال ثابتا في التحديث. الممرات 
المنارة بالضوء الطبيعي، ومناطق لعب األطفال بالقرب من 

خدمات األطفال، والحديقة المركزية كلها تسهم في خلق بيئة 
مريحة للشفاء. يرحب مرشدو االستقبال بالمرضى القادمين 

ويقدمون لهم خدمة شخصية في بيان الطريق، ويقدم فريق 
عالقات المرضى المتعدد اللغات المساعدة بشأن تلبية حاجة 

العمالء.
يقول السيد فيصل الحجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي "إن تأثير افتتاح مركز األحساء الصحي

سوف ينعكس إيجابيًا ولمدى بعيد ، حيث سيستفيد منه حوالي 
٥٠ ألف موظف من موظفي أرامكو السعودية وأفراد عائالتهم. 
إن الخدمات. الموسعة المقدمة من مركز األحساء الصحي تغني 

عن السفر غير الضروري ومخاطر القيادة للحصول على التشخيص 
أو الجراحة اليومية أو العالج المتخصص في الظهران. وعالوة 

على ذلك، فإن توفير الرعاية بالقرب من المنزل يعطي المريض 
راحة إضافية. "

"قوة هذا المشروع، باإلضافة إلى األمتثال للمعايير الهندسية 
لشركة أرامكو السعودية، هو الدمج الناجح بين المعايير السريرية 

الدولية والتصميم القائم على األدلة الذي تتطلبه الطبيعة 
المتخصصة للرعاية الصحية. أشعر بالسعادة لكوني مشاركا في 

صنع هذا المستشفى الرائع."
حضر حفل االفتتاح من جونز هوبكنز ميديسن انترناشونال 

بالتيمور، الواليات المتحدة، د. موهان شالبا، نائب الرئيس 
التنفيذي، ورئيس المشاريع العالمية، وأثنى على فريق مركز 

األحساء الصحي إللتزامه الثابت بإعادة إحياء هذا المرفق الرئيسي 
في نظام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ويقول د. دانييل ريغامونتي، المدير التنفيذي لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي:"إن اسم جونز هوبكنز ليس موجودا فقط في 

اسم هذه المرافق، بل في أفراده وممارساته وخبراته. "الترحيب 
باألعداد المتزايدة من المرضى يمثل حقا فحوى تجديد مركز 

األحساء الصحي."
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١٠٠ حياة تغيرت...

الدكتور خوسيه فياض، مدير عيادة 
زراعة قوقعة األذن، أكمل هذا 
الشهر العملية رقم ١٠٠ لزراعة 
القوقعة الصناعية بنجاح بمركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي وال 6٠٠ 
خالل مسيرته المهنية.

وبهذا ساعد بتحسين تواصل 
األشخاص الذين يعانون من 

مشاكل السمع بالعالم

الدكتور خوسيه فياض
مدير عيادة زراعة قوقعة األذن

التحصيل العلمي:

كلية الطب:
١999- ٢٠٠3 : استاذ مساعد ورئيس 	 

قسم جراحة األذن والرأس والعنق ، 
جامعة كولمبيا

١977- ١98٤: دكتوراه طب ، جامعة 	 
بول سباتير ، تولوز– فرنسا

طبيب مقيم
١99١- ١997 : مقيم ، مركز كولمبيا 

بريسبايتيريان
الطبي ، مدينة نيويورك ، نيويورك

٢٠٠3 - ٢٠١٢: مساعد في هاوس اير 
كلينيك ، لوس انجلوس – كاليفورنيا

التاريخ المهني:
٢٠٠٤ - اآلن : استاذ ورئيس قسم 	 

جراحة األذن والحنجرة والرأس والعنق 
، جامعة سذرن كاليفورنيا

٢٠١3 - ٢٠١٦ : استاذ في االكاديمية 	 
األمريكية لجراحة األذن والحنجرة 

والرأس والعنق
 ٢٠١٢ : جراحة االذن واألعصاب 	 

وقاعدة الجمجمة وزراعة قوقعة األذن
١997- ١999 : زمالة في جراحة االذن 	 

واألعصاب وقاعدة الجمجمة ، 
هاوس اير كلينيك ، لوس انجلوس – 

كاليفورنيا
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رعاية صحية بمستوى عالمي
قريبة من بيتك

يوجد في مركز األحساء الصحي فريق من األخصائيين الطبيين الذين 
يحدثون فرقًا إيجابيًا في صحة المرضى. ويمتلك المركز الصحي الذي 

تم تجديده حديثًا سعة 8٠ سريرًا مع غرف واسعة للمرضى وتدعم 
تقديم رعاية استثنائية.

تم مغادرة المريض األول من المركز الذي تم إعادة تجديده، وتحدث 
المريض عبد الله الحسيني عن مركز األحساء الصحي" كنت أحصل 

على رعايتي الصحية في مركز الظهران الصحي، وعلى الرغم من 
أنني تلقيت رعاية ممتازة هناك، إال أنها كانت بعيدة عن بيتي في 
الهفوف. أنا اآلن أتلقى رعايتي في مركز اإلحساء الصحي الجديد 

بنفس المستوى الرائع من الرعاية واألهم من ذلك أن أسرتي قريبة. 
إنه حقًا مزيج من الرعاية الصحية الممتازة القريبة من بيتي. "

لمشاهدة الفيديو تابعنا على حسابات مواقع التواصل 
اإلجتماعي و الموقع الرسمي:

JHAH_News@ إنستجرام:	 
JHAHNews@ توتير:	 
 	http://www.jhah.com

"نحن نقدم لسكان األحساء رعاية بمستوى عالمي 
قريب من بيتك."

د. خالد المال
رئيس الخدمات الطبية في األحساء والعضيلية المكلف
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نصائح لتحضير وجبات 
سريعة صحية

يحب األطفال الوجبات السريعة ويريد منهم اآلباء تجنبها النها عالية السعرات الحرارية ومشبعة بالدهون والكولسترول والملح والسكر 
وقليلة األلياف والفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة.يمكن الوصول الى التوازن . بإمكان االطفال الحصول على وجبة صحية 

سريعة محّضرة في المنزل . يقدم مركز جونز هوبكنز الطبي بعض النصائح لمساعدة الوالدين على تزويد أطفالهم بوجبة سريعة 
مطبوخة في المنزل. 

عند عمل الهامبرغر	 
قلل مقدار الدھون في اللحم األحمر من ٢٠ - ٪3٠ 	 

واستخدم لحم الدواجن بدون جلد لعمل هامبرغر الدجاج. 
استخدم  الخبز األسمر والجبن قليل الدسم ودريسنغ 	 

قليل الدهون وقدمها مع الخضار والفواكه والسلطات . 
عند عمل البيتزا 	 

استخدم الخبز األسمر والجبن قليل الدسم ولحم الدواجن 	 
بدون جلد مع الخضار. 

استخدم كمية صغيرة من الزيت الصحي مثل الكانوال أو عباد 	 
الشمس أو الذرة.

راقب حجم القطعة 	 
استخدم الجبن قليل الدسم لجميع األطباق التي تحتوي على 	 

الجبن واعلم أن ١٠-٢٠٪ دهون ينصح بها بدال من ٥٠-٪7٠ 
من الدهون.

قلل من الطعام المقلي واستخدم طرقا أخرى مثل 	 
الشوي.

قدم أصنافا من الفواكه والخضروات مع الوجبات 	 
السريعة.

قلل من المشروبات السكرية أو الغازية مع الوجبات 	 
السريعة. يوصى بتقديم عصائر الفاكهة غير المحالة 

بكميات قليلة. عصائر الخضروات خيار آخر جيد.
قدم الحليب قليل الدسم أو اللبن أو عصير الفواكه قليل 	 

الدسم إلثراء الوجبة بالكالسيوم وفيتامين د.
قلل من إضافة الملح إلى الوجبات السريعة أو تقديم 	 

دريسنغ مالح أوالصلصات أو المخلالت معها . 
تجنب استخدام السمن أو أي نوع من الدهون المهدرجة، 	 

أوالزبدة أو الدهون الحيوانية.
استخدم دقيق القمح الكامل للبيتزا والسندويشات.	 
احرص دائما على قراءة ملصقات الطعام لمعرفة 	 

السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات في الوجبات 
السريعة.

تجنب اإلعالنات التجارية للوجبات السريعة غير الصحية 	 
والمشروبات السكرية.
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السمك الحار

وصفات صحية

طبق السمك الحارهو طبق شرق أوسطي شعبي غني بالرائحة 
والطعم وبالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والدماغ مثل 

أوميغا 3 واألحماض الدهنية األحادية غير المشبعة، وفيتامين 
دي والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ومضادات األكسدة 

والبروتين غير الدهني.
المقادير 6 حصص،

٦ شرائح هامور ، ١8٠ غراما ( ٦ اونس) لكل شريحة	 
3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون	 
فصوص من الثوم المفروم	 
٢ راس بصل متوسط الحجم مقطع	 
١ فليفلة مقطعة	 
٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم	 
٢ قرن فلفل حار أخضر، مفروم	 
١ كوب طماطم طازجة مقطعة	 
3 مالعق كبيرة من عصير الليمون	 
١/٤ كوب كزبرة طازجة مفروم	 
١ ملعقة صغيرة من بذور الكمون، مطحونة حديثا	 
١/٢ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل	 

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام

الرسالة الصحية:
وجبة السمك الحار تناسب كبار السن والبالغين والحوامل 
والمرضعات واألطفال )بدون التوابل( واألشخاص الذين 

يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والسكري أو أمراض القلب. 
من لديهم حساسية للسمك او اعتالل كلوي عليهم عدم 

تناول هذه الوجبة من السمك الحار

طريقة التحضير: 
يتغمس شرائح السمك في الفلفل األسود وعصير الليمون 	 

وزيت الزيتون والكمون المطحون
يحّمى الفرن إلى ١8٠ درجة مئوية ( 3٥ ٠ درجة فهرنهايت) 	 

توضع شرائح السمك المتبل على صينية في الفرن لمدة 
١٥ دقيقة تقريبا

إعداد الصلصة الحارة: توضع المقالة على نار متوسطة.	 
يضاف باقي الزيت ويقلي البصل المفروم والثوم والفليفلة 

المقطعة حتى تصبح لينة .
يضاف باقي الفلفل والكمون المطحون وعصير الليمون	 
يضاف معجون الطماطم ويتم الطهي لمدة ٥ دقائق	 
تضاف الطماطم المقطعة ويتم الطهى لمدة ٥ دقائق 	 

أخرى
تضاف الكزبرة المقطعة	 
يوضع السمك في طبق التقديم ويغطى بالصلصة الحارة	 

التقديم:
يقدم مع األرز األبيض أو البطاطا المهروسة والخضروات 

المسلوقة على البخار 

القيمة الغذائية
 السعرات الحرارية لكل حصة: ٢٠٠

 الدهون لكل حصة: ١٠ غرامات من الدهون الغير مشبعة
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صحتك قبل و أثناء الحج 

الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم، وهو رحلة روحانية وفريضة واجبة على كل مسلم مرة واحدة في الحياة على األقل. وخالل 
الحج، يتوافد ما يقرب من 3 ماليين مسلم إلى مكة المكرمة، من أكثر من ١۸٠ دولة حول العالم. ويعتبر هذا التجمع الكثيف للناس 

من أكبر التجمعات حجًما؛ مما يعّرض الحجاج للعديد من المخاطر الصحية، جراء االزدحام الشديد لألشخاص والمركبات، فيزيد من 
نسبة المخاطر الصحية واألمراض المعدية. ولذلك أصبحت وسائل الوقاية من العدوى، ذات أهمية قصوى للحد من انتشارها، 

خصوًصا مع ظهور فيروس متالزمة التنفس الشرق األوسطي في بعض مناطق المملكة، و فيروس اإليبوال الذي انتشرفي 
السنوات األخيرًة في أجزاء من أفريقيا. وفي مثل هذا الموسم، تزداد نسبة السفر عالمًيا مما يزيد من احتمالية انتشار األمراض أكثر 

من أي وقت آخر.
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صحتك قبل الحج
ذا كنت عزيزي الموظف أو الموظفة تخططون ألداء فريضة الحاج 

لهذا العام، يرجى اتباع النصائح التالية لسالمتكم:
حدد موعًدا لفحص روتيني مع طبيب الرعاية األولية الخاص 	 

بك، قبل ٤- ٦ أسابيع على األقل من سفرك، للتأكد 
من حالتك الصحية، وقدرتك على أداء الحج. تعرف على 

التطعيمات الخاصة بالحج.
تأكد من أخذك للتطعيمات الروتينية مثل الحصبة والنكاف 	 

والحصبة األلمانية ( MMR ) والدفتيريا والكزاز والسعال 
الديكي وجدري الماء وشلل األطفال واإلنفلونزا. ويمكن 
 ،A أن ينصح طبيبك بلقاحات أخرى تشمل التهاب الكبد

التيفوئيد، والتهاب الكبد B، وداء الكلب، وأدوية لمكافحة 
المالريا، واإلسهال.

تطعيم الحمى الشوكية إجباري، لذا يجب إبراز شهادة التطعيم 	 
قبل إصدار ترخيص الحج. باإلضافة إلى ذلك، يتم وصف 

مضاد السيبروفالكسسين، للحجاج القادمين من الدول 
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

تطعيم الحمى الصفراء )للحجاج القادمين من المناطق 	 
المصابة، وتقديم شهادة تثبت التطعيم ضد الحمى ، قبل ١٠ 

أيام من دخول المملكة(.
تأكد من حمل جميع أدويتك، خصوًصا إذا كنت لديك أمراض 	 

مزمنة مثل أمراض القلب، ضغط الدم، والسكري.
إذا كنت مصاًبا بالسكري، تأكد من حمل جهاز قياس السكر 	 

في الدم الخاص بك.
إذا كنت تعاني من مرٍض مزمٍن، تأكد من حمل تقرير طبي 	 

مفصل بحالتك الطبية، واألدوية التي تستخدمها.
تأكد من حمل كمية كافية من المالبس الخفيفة الواسعة. 	 

وال تنَس حمل أدوات النظافة الشخصية الخاصة بك مثل 
أدوات الحالقة والمناشف وال تشارك أحًدا في استخدامها.

يجب على مرضى السل تقديم تقارير تثبت عدم إمكانية 	 
انتقال المرض للحجاج اآلخرين. وال يسمح لمرضى 

الساللناشط أداء الحج، حتى اكتمال العالج والتعافي.

الوقاية من المخاطر الصحية لألمراض المعدية:
نظًرا للبيئة الميكروبية المتفردة خالل موسم الحج، تعّد امكانية 

انتقال األمراض المعدية عالية جدًا. لذا، فإن تقليل التعرض 
للجراثيم، سيقلل خطر انتقال األمراض بشكل كبير، إلى جانب 

اتباع سلوكيات النظافة التالية:
اغسل يديك بالماء والصابون 	 
استخدم الجل المعقم بانتظام، خصوًصا بعد السعال 	 

والعطاس، وبعد االستحمام، وأيًضا قبل تناول الطعام.
استخدم المناديل لمرة واحدة عند السعال والعطاس، 	 

وتخلص منها في سلة النفايات. إذا لم يتوفر لديك منديل، 
استخدم أعلى الذراع بداًل من يديك لتغطية فمك وأنفك.

ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك إال حين تدفعك الحاجة 	 
لذلك، شريطة أن تكون يداك نظيفتين.

ارتِد كمام للوجه خصوًصا في األماكن المزدحمة والمكتظة 	 
خالل الطواف، وأثناء رمي الجمرات والسعي. غّير الكمام كل 

٦ ساعات أو عند اتساخه. اغسل يديك بعد تغيير الكمام.
تجنب االتصال الجسدي مثل التقبيل، العناق أو مشاركة 	 

أدوات الطعام أو أكواب الشرب مع اآلخرين.
تجنب البصق على األرض، فاللعاب مصدر خطر النتقال 	 

العدوى.
تجنب قرص البعوض واستخدم رشاًشا طارًدا للحشرات.	 
تسبب مناسك الحج التي تشمل الوقوف والمشي مطواًل 	 

تشقًقا في الجلد، مما يزيد من خطر االلتهابات الجلدية. لذا، 
ينصح الحجاج باستخدام بودرة التلك، للمحافظة على البشرة.

استخدم أدوات الحالقة لمرة واحدة عند حلق الرأس، 	 
فاستخدام شفرات الحالقة غير النظيفة، قد يؤدي إلى انتشار 

الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم مثل فيروس التهاب 
الكبد B و ،C فيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس 

اإليبوال.
يسبب أكل الطعام أو شرب الماء الملوث األمراض مثل 	 

التهاب الكبد A، وحمى التيفوئيد واإلسهال. ويعتبر اإلسهال 
من األمراض الشائعة خالل موسم الحج، لذا يجب على 

الحجاج تجنب أكل الطعام أو شرب الماء والمشروبات بالثلج، 
واألطعمة األخرى من الشارع التي قد تكون ملوثة.

الوقاية من المخاطر الصحية لألمراض غير المعدية:
مراض القلب والدورة الدموية: هي المسبب الرئيس للوفاة 	 

خالل الحج، ويعزى ذلك جزئًيا لواقع أن العديد من المسلمين 
يؤدون فريضة الحج، في عمر كبير. وأحيًانا ينشغل الحجاج 

عن أخذ أدويتهم وبالتالي يجب التأكد من حمل كمية كافية 
من األدوية، والتقيد بخطتهم العالجية والذهاب ألقرب مركز 

صحي، عند مالحظة أي أعراض تدل على تدهور وظائف 
القلب.

اتبع التعليمات الخاصة بالطقس الحار: الجفاف واألمراض 	 
المتعلقة بحرارة الطقس من األمراض الشائعة خالل الحج،

حيث ترتفع الحرارة بمكة عن 38 درجة مئوية في فصلي 	 
الصيف وبداية الخريف، لذا عليك التأكد من شرب كمية 

كافية من الماء، كما عليك استخدام كريم واٍق من الشمس.
الحوادث: هي مسبب كبير لإلصابة والوفاة خالل موسم 	 

الحج. فاختر وسائل نقل آمنة لتجنب الحوادث المرورية.
حوادث الدهس: هي من أكثر الحوادث التي ُيخشى منها؛ 	 

حيث يكون من الصعب تجنب الدهس أو الهرب في حالة 
الفرار الجماعي من خطر داهم عند بدئه.

الحرائق: هي من المخاطر المحتملة خالل الحج. فال ُيسمح 	 
للحجاج بنصب الخيام بأنفسهم، أو طهو طعامهم فيها.
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 اإلنعاش القلبي الرئوي
إنقاذ األرواح بنفس واحد في مرة واحدة

أقيم يوم الصحة العالمي في٢7 يوليو، واحتفلت وحدة تعزيز الرعاية 
الصحية في جونز هوبكنز أرامكو  مع حوالي ١٠٠ من مدربي اإلنعاش 

القلبي من ارامكو السعودية. 
قالت أنيتا مور، مسؤولة الصحة السكانية في مركز جونز هوبكنز 
ارامكو الطبي : "تشير التقديرات إلى أن 9٥ ٪  من ضحايا السكتة 

القلبية المفاجئة يموتون قبل الوصول إلى المستشفى، واإلنعاش 
القلبي الرئوي يمكن أن يزيد مرتين أو ثالث مرات من فرص النجاة ".

لقد تم تصميم هذه المناسبة لتعزيز التواصل بين مدربي اإلنعاش 
القلبي الرئوي في شركة أرامكو السعودية المنتشرين على نطاق 

واسع في جميع أنحاء الشركة، وقدموا للحضور أحدث التطورات في 
هذا المجال. 

قال خالد  الغامدي، من مجموعة إدارة أصول البرمجيات وتكنولوجيا 
المعلومات في أرامكو، ومدرب اإلنعاش القلبي الرئوي "أشجع 

الجميع على االلتحاق بأول دورة متاحة للحصول على شهادة مسعف 
معتمد في اإلنعاش القلبي الرئوي " واضاف "هذا من شأنه أن 

يساعد على توفير بيئة آمنة وثقافة في مجتمعاتنا تأتي بنتيجة من 
خالل إنقاذ حياة شخص تحبه."

مناسبة التوعية باإلنعاش القلبي الرئوي
كجزء من هذا الحدث، أقيمت فعاليات يوم التوعية ببرنامج اإلنعاش 

القلبي الرئوي في برج المدرة ، حضره أكثر من ١٠٠ موظف من 
موظفي أرامكو السعودية وعائالتهم وجرى توجيههم حول مواضيع 

السالمة المختلفة بما في ذلك اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي 
الرئوي وتم توزيع رزم إسعافات أولية صغيرة على المشاركين.

تلقى أكثر من ١٥.٢٠٠ شخص شهادات اعتماد من مركز 
جونز هوبكنز ارامكو الطبي في عام ٢٠١٦. إذا كنت ترغب 
في أن تصبح منعش قلبي رئوي معتمد اتصل بمنسق 

التدريب الخاص بك.

تم اإلعتراف بمدربي اإلنعاش القلبي الرئوي التالية 
اسماؤهم كأعضاء بارزين للفترة  ٢٠١٦-٢٠١7 لتفانيهم 

في خدمة هذا البرنامج: 

مانا مهدي الحيدر، مدربة مهارات صناعية، ادارة 	 
الدعم الفني والتخطيط / وحدة عمليات التدريب 

على رأس العمل / الحوية

سعد العميري، مدرب أول مهارات صناعية ، 	 
العمليات النفطية في المنطقة الشمالية، شعبة 
تنمية الموارد البشرية، مجموعة التدريب الميداني 

في المنطقة الشمالية بالتناجيب.

 طه الشهري ، مدرب مهارات صناعية، ينبع. 	 

علي عرفات، مدرب أول مهارات صناعية ، التكرير 	 
المحلي وقسم تطوير المهارات البشرية في راس 

تنورة والجعيمة. 

هادي الشرفا، مساعد إحصائي أول، قسم تطوير 	 
الخدمات المهنية، خدمات الدعم، رأس تنورة

بشاير المصطفى ، مساعد إحصائي، ادارة 	 
المشاريع والدعم الفني والتخطيط والتدريب في 

مبنى مكتب الدمام

محمد مكي، فني ميكانيك ،  ادارة الخدمات 	 
الميكانيكية – الجعيمة 

يوجين بيريز، منسق التزام ميداني، ادارة مشاريع 	 
إعادة التدوير والغاز الطبيعي، وحدة إدارة العمل- 

رأس تنورة .

نواف الخليفة، مدرب أول مهارات صناعية، قسم 	 
تطوير المهارات البشرية في التكرير المحلي والغاز 

الطبيعي – وحدة تدريب الرياض . 
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ساعات العمل في 
عيد األضحى المبارك

خالل عطلة عيد األضحى المبارك، ستكون ساعات العمل في وحدة العناية 
المستعجلة على النحو التالي:

بقيق – ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار أربع وعشرين ( ٢٤) ساعة عبر خدمات 	 
الطوارئ.

الراكة: ال يوجد تغيير للخدمة المقدمة حاليًا.	 
األحساء – ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار  ٢٤ساعة عبر خدمات الطوارئ.	 
الظهران - يوميًا من الساعة 7:3٠ صباحًا إلى الساعة 9 مساًء.	 
رأس تنورة - ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار ٢٤ساعة عبر خدمات الطوارئ.	 
العضيلية - ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار  ٢٤ ساعة عبر خدمات الطوارئ.	 
المرافق الطبية المتعاقد معها – ستعمل غرف الطوارئ في جميع هذه المرافق يوميًا على 	 

مدار ٢٤ ساعة إلستقبال الحاالت الخطرة والحرجة بناًء على درجة خطورة الحالة وليس على 
أساس وقت وصولها.

في حالة وجود حاالت طارئة خارج ساعات العمل المحددة، فنرجو االتصال بخدمات الطوارئ.

يتمنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي دوام الصحة والعافية لكم وألفراد عائالتكم.
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 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
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كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ؟

 
إن كنت مريضًا مسجاًل لدى المركز وتّود تحديد موعد طبي 

أو في عيادة األسنان والحصول على مختلف الخدمات 
الطبية التي يقدمها المركز، الرجاء االتصال بمركز االتصال 

المركزي )CCC( من خالل الرقم التالي:

٤٤٤٤-3٠٥-8٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +3888-877-١3-9٦٦+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميا وألربع وعشرين ساعة طوال 
أيام األسبوع. وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، 

الرجاء االتصال بمركز االتصال المركزي )CCC( من الساعة 7 
صباحًا إلى ٤ عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الصفحة “اتصل بنا” 
http://www.JHAH.com :على الموقع )Contact Us(

أكثر من

٢,7٥٤ 
متابع

أكثر من

١,١٤8
متابع

٢٤9
متابع

١7,873 
مشاهدة

أكثر من

١,٢9٤
متابع

أكثر من

٤٥,9٠3
متابع

Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟

أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول مستشفى في 
المملكة يقدم استشارة هاتفية للرعاية الصحية 

هذا الخط يقدم استشارات ومساعدة للمرضى وعائالتهم بشأن 
معلومات الرعاية الصحية وتصفح نظام مركز جونز هوبكنز أرامكو  

الطبي 
يقوم على خدمة هذا الخط ممرضات يتكلمن العربية واالنجليزية 	 

الخدمة متوفرة من 7:3٠ صباحا الى 3 بعد الظهر من األحد إلى الخميس 	 

للستفادة من هذه لخدمة اتصل على  ٤٤٤٤-3٠٥-8٠٠ خيار رقم 7 	 

 خط الرعاية
التمريضي
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على 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 997 لسيارات 

اإلسعاف و 998 للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠١١٠ ٥7٢ ١3 9٦٦+

األحساء: اتصل على 997 لسيارات اإلسعاف و 	 
998 للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠١١٠ ٦73 ١3 9٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: 7١١٠ ٥7٦ ١3 9٦٦+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-3٠٥-8٠٠ من 
داخل المملكة أو 3888-877-١3-9٦٦+ من خارج 

المملكة

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

٠٥٥٦٠٠٠٤٦8 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- 3٠٥ -8٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  8883-	 
 +9١-٦٦3-877

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم 8٤٠٠-877، 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:

Smoking.Cessation@JHAH.com 

هل ترغب في التطوع بمركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبي؟ لتتطوع يجب أن: تتمتع 
بصحة جيدة، أن يكون عمرك ١8 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 اإللكتروني: 
Eman.Mutairi@JHAH.com

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كنت 
حاماًل 3٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.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- 3٠٥ -8٠٠.

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 
الخدمات الطبية اإللكتروني.

http://JHAH.com 

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

خط المساعدة للحصول على الرعاية 	 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهاتف رقم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦8 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- 3٠٥ -8٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+9١-٦٦3-877-8883        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com


