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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.
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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



صفحة ١

W  |  يونيو ٢٠١٧ E L L B E I N G فوائد الصيام ألعضاء الجسم                                                                                                                                                                                 

فوائد الصيام ألعضاء الجسم 
 يحسن الصيام من التركيز ووظائف الدماغ كما أنه يقلل

مستوى الكوليستيرول في الدم مما يقلل من خطر اإلصابة 
 بالسكتات الدماغية 

 عند الصيام تنخفض نسبة الماء في الدم مما يقلل من
 اإلفرازات  الغدد المختلفة في الجسم ومن ضمنها كمية
 السائل المائي داخل العين وبالتالي يقل الضغط الداخلي
 للعين مما يقلل من حدة  اأعراض بعض األمراض مثل

الجلوكوما

 تقل كمية الدم التي يضخها القلب خالل الصيام مما
 يخفف من جهد القلب.كما أن الصيام يخفض من نسبة

 الكوليسترول  في الدم وبالتالي يقّل خطر اإلصابة بتصّلب
الشرايين، إرتفاع ضغط الدم، تجّلط الدم في الشرايين

 إن الصيام يزيد من السعة الحيوية للرئتين خالل النهار حيث
  إن خلو المعدة من الطعام  يساعد على حركة  الحجاب الحاجز
 براحة أكثر  كما يعد شهر رمضان  فرصة  جيدة  للتخلص من

 عادة التدخين حيث ان ساعات الصيام الطويلة توفر اإلرادة
الالزمة للتخلي عن التدخين أو التقليل منه قدر المستطاع

  يساعد  في ضبط الشهية ألن تقليل الطعام المستهلك خالل
 ساعات الصيام  يؤدي إلى  إنكماش المعدة تدريجيًا مما يعني

 تناول كمية  أقل من الطعام و الشعور بالشبع  بسرعة. كما  ان
 الصوم يخلص المعدة من كل طعام متراكم بها مما يؤدي إلى

 إعطاء فرصة لها للراحة ويساعد في ضبط حموضة المعدة الزائدة

 إن عدم تناول الماء خالل النهار يقلل من السوائل في الجسم
 مما يوفرللكلى فترة راحة للتخلص من الفضالت ويقلل من

 ضغط الدم بدرجة بسيطة. كما أن قلة السوائل تزيد من تركيز
 أمالح البوتاسيوم والصوديوم او تقلل من تركيز الكالسيوم مما

يقلل من حدوث الترسبات الكلسية المسببة للحصوات

 يقلل الصيام من نسبة الشحوم في الجسم ومنها شحوم
 الكبد مما ينشط الخاليا الكبدية ويساعد في إزالة السموم

من الجسم وتنظيف الجهاز الهضمي خالل النهار

 يالحظ في الصوم انخفاض نسبة السكر في الدم ألدنى
 المعدالت مما يريح غدة البنكرياس عن إفراز هرمون

 اإلنسولين حيث وجدت األبحاث إن كثرة إرهاق البنكرياس
 تؤدي إلى انخفاض قدرة األنسولين للقيام بوظيفته مما

يؤدي لإلصابة بالسكري

 يساعد الصوم في تخليص الجسم من الغازات ونواتج
 التفاعالت التي تنتج عن التخمة وسوء الهضم والتخمر في

 األمعاء بسبب عدم قدرتها على امتصاص الطعام أو التخلص
منه مما يحسن وظيفة األمعاء في امتصاص العناصر الغذائية



صفحة 2

 عائلتان وطفالن ومرض واحد 
خطير جدًا

             عائلتان وطفالن ومرض واحد خطير جدا ً

مرض شخص واحد يؤثر على كثيرين وهذا صحيح بشكل خاص 
عندما يكون المريض طفاًل بمرض يهدد الحياة ، وال يمكن أن 
يكون ذلك أكثر حقيقة من أسرتين سعوديتين تنتهي قصتهما 

نهاية سعيدة، ولكن رحلتهما امتدت لسنوات عديدة، وكانت 
اختبارا لاليمان والقوة والمحبة.

يقول الدكتور عوض العتيبي، أخصائي علم األوبئة في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي : "لقد عرفت أن هنالك شيئا خطيرا يتعلق 

بصحة ابنتي شروق منذ حوالي سبع سنوات. "كطبيب، عندما 
سمعت تشخيص فقر الدم الالتنسجي، تأكدت مخاوفي وما أبقى 

كل فرد في العائلة متماسكا هو قوة شروق وتصميمها على 
محاربة المرض ".

وقال فوزي خليفة، منسق الخدمات الميكانيكية في شركة 
أرامكو: "كأن الشيء نفسه ينطبق على تشخيص ابني أحمد، الذي 
يبلغ اآلن ١2 عاما، عندما شخص بفقر الدم الالتنسجي في نفس 

الوقت تقريبا مع شروق. "كان أحمد صغيرا عندما حصلنا على 
التشخيص، لكنه ظل قويا على الرغم من أنه كان مريضا على 

نحو خطير وكثيرا ما كان يعاني من األلم، لكننا كأسرة بقينا أقوياء 
أيضا ."

فقر الدم الالتنسجي هو مرض دم نادر يمنع الجسم من  تكوين 
خاليا الدم الحمراء، وهذا يعني ال يمكن توزيع األكسجين إلى 
جميع أنحاء الجسم. ويعني أن كريات الدم البيضاء، ال يمكنها 

محاربة العدوى ، والصفائح الدموية، إذا حصل نزف سوف يكون 
من الصعب إيقافه. 

يقول الدكتور كينيث كوك، أخصائي أمراض الدم واألورام في 
طب األطفال، في جونز هوبكنز مديسين  وهو الطبيب الذي قام 

بإنقاذ حياة كل من شروق وأحمد: "أفسر فقر الدم الالتنسجي 
لمرضاي على هذا النحو: "نخاع العظام هو مصنع الجسم إلنتاج 

خاليا الدم والجهاز المناعي. الخاليا الجذعية للدم داخل النخاع 
هي كعمال المصنع ومع فقر الدم الالتنسجي، يتوقف العمال 

ببساطة عن العمل."
لقد تم تشخيص كل من الطفلين في نفس الوقت تقريبًا، 

وكالهما خضع لسنوات من األدوية الكابحة للمرض، ونقل الدم 

بقلم برادلي ويلكنسون



صفحة 3

 خطاب شكر وتقدير من والد شروق
أعزائي أعضاء الطاقم الطبي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن،

لقد مرت إبنتي وعائلتي بسنوات من األلم واإلجهاد النفسي ، وعلى الرغم من أن البرنامج يتطلب 2٤ شهرا من 
الفحوص بعد زراعة النخاع قبل أن يعلن رسميًا، أشكر الله وأشكر فريق األورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو وجونز 

هوبكنز ميديسن بالتيمور، لقد شفيت إبنتي.
كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى فريق طب األورام في طب األطفال وخاصة الدكتور نفيسه الفارس ، والدكتور باسل أبو 

شليح وفرق التمريض والمرضى الخارجيين وموظفي المهن الطبية المساعدة وجميع اعضاء الفريق. 
أريد أن أوجه هنا رسالة شكر خاص للدكتور تشن لقبوله اإلحالة ولرعايته الممتازة. وأود أيضا أن أشكر فريقه في جونز 
هوبكنز ميديسن لدورهم الكبير في عالج ابنتي ولالتصاالت المفتوحة التي تلقيناها خالل فترة عالجها، والكلمات ال 

تفيه حقه في التقدير. 
هناك شخص اخر على وجه الخصوص أريد أن أقول كلمة له - ابنتي شروق. أنا فخور جدا بك. في جميع مراحل المعاناة 

وعدم اليقين، كنت انت مركز صنع قرارات العالج الخاص بك، والتزمت بالخطط الطبية واتبعت نصائح األطباء. ليباركك 
الله لتظلي قوية، أنت مصدر إلهام لنا جميعا وأنت مقاتلة حقيقية.

وأقدم الشكر الخاص لزوجتي الحبيبة التي بقيت مع ابنتنا في المستشفيات وأثناء الزيارات الطبية سواء في السعودية أو 
في الواليات المتحدة. كانت مالزمة لسريرها تعطيها الدعم والرعاية التي تحتاج إليها. بارك الله فيكم جميعًاً على كل ما 

فعلتموه. كما لن أنس أبدًا بقية أفراد عائلتي لدعمهم وصلواتهم.

الحمد لله أواًل والشكر لكل من قدم الرعاية إلبنتي. 

أن هذا العالج استخدم لعالج الخلية المنجلية لكنه لم يستخدم 
بعد لفقر الدم الالتنسجي. ومع ذلك، قال الدكتور تشن ان جونز 
هوبكنز ميديسن تعالج المرضى لحاالت مماثلة بنتائج جيدة، لذا 

قبل التحويل . 
" قال الدكتور أبو شليح : "تحدثت إلى المرضى وعائالتهما، 

وكانوا مهتمين جدا. ونظرا للشراكة مع جونز هوبكنز ميديسن في 
إطار المشروع المشترك، سارت عملية اإلحالة بسالسة ". 

هذا النوع من الزراعة يسمح بأخذ نخاع العظم من المتبرع الذي 
لديه  5٠٪  توافق مع المريض بنتائج جيدة مثل توافق ١٠٠٪. في 

حالتي الطفلين وهذا يسمح باخذ نخاع العظام من أحد الوالدين 
الستخدامه. وافق اآلباء على ذلك. وقال الخليفة: "لم أتردد ثانية" 

وأضاف "أعتقد أن أي والد سيفعل الشيء نفسه".
مع التحضير واإلجراء واإلنعاش، ظلت العائلتان في الواليات 

المتحدة قرابة عام. قالت شروق: "كان من الصعب جدا أن نكون 
بعيدين عن المنزل، وندرس لمواكبة عملنا االمدرسي، ونعاني من 

المرض معظم الوقت لكننا كنا نعرف ما فعله اباؤنا وما تمر به 
أمهاتنا وعائالتنا، لذلك لم نستسلم أبدا".

كان ذلك قبل عامين وفي مايو 2٠١7 زار الدكتور كوك مركز جونز 
هوبكنز ارامكو والتقى مع شروق وأحمد وكالهما بصحة جيدة 

ويتلقيان الرعاية في مركز جونز هوبكنز أرامكو لألورام.

وغيرها من العالجات وهدأ المرض في كليهما على حد سواء في 
نفس الوقت تقريبا. وأخيرا ذهب كالهما إلى مركز العالج الشامل 

للسرطان في سدني وتلقيا نفس العالج.
لحسن الحظ، شفي االثنان كليا . 

حصل هذا اإلنجاز في عام 2٠١٤. وقالت الدكتورة نفيسة فارس، 
رئيسة معهد األورام في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي : "كنت 

في جونز هوبكنز مديسين مشاركة ألول برنامج زمالة لتحسين 
الجودة وسمعت عن نجاح عمليات زرع نخاع العظام لمرضى فقر 
الدم المنجلي". عند عودته إلى الظهران، أبلغت الدكتورة فارس 

الفريق عن هذه التقنية الجديدة التي كانت رائدة في جونز هوبكنز 
مديسين لهذا النوع من الزراعة بمضاعفات أقل.

لسوء الحظ، في ذلك الوقت تقريبًا انتكست حالتا شروق وأحمد 
"لقد بدأ كل من الطفلين ال يستجيب لما كان في األساس 
هو الخيار األخير للعالج لدينا، وكنت أفكر في إحالتهما إلى 

الواليات المتحدة ولم افكر في زرع هابلويدنتيكال لعالج فقر الدم 
الالتنسجي بسبب  احتماالته عالية الخطورة تاريخيا"، قال الدكتور 

باسل أبو شليح أخصائي أمراض الدم في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي- والطبيب المعالج لكل من أحمد و شروق. 

" اتصلنا مع الدكتور ألين تشن في مركز سرطان جونز هوبكنز 
ميديسن للحصول على تحويل لكل من شروق وأحمد. بالرغم من 
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مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي دائمًا في اإلستعداد

بقلم: كريستن بينيرو 

 مقدموا الرعاية الصحية في مركز جونز هوبكنز أرامكو مسؤولون 
عن صحة حوالي 55 ألف موظف في أرامكو السعودية و الذين 

يعملون في صناعة النفط والغاز التي تنطوي على مخاطر عالية.و 
لهذا فإن تطوير نظام دعم طبي سريع وشامل للطوارئ أمر بالغ 

األهمية.
يقول د. هاني عبيد، الطبيب في قسم الطوارئ واالستعداد 
لمواجهة الكوارث: "هذا عمل حرج في شركة نفط محفوفة 

بتهديدات متعددة كلها تنطوي على احتمال وقوع كارثة كل يوم 
وعلينا أن نكون دائما على اهبة االستعداد".

انسجامًا مع ثقافة السالمة في أرامكو السعودية، يوجه مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز هوبكنز ميديسن اهتمامهما 

صوب اإلستعداد لمواجهة الكوارث والتأكد من جاهزية الموظفين 
والمرافق لالستجابة لحاالت الطوارئ في جميع مناطق التشغيل.

وكجزء من اتفاقية مساهمة الشركاء في إدارة الخدمات الطبية 
الطارئة وإدارة الكوارث، يعمل كل من مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي و جونز هوبكنز ميديسن معًا على مراجعة وتنفيذ خطط 

اإلستجابة الطارئة واالسترجاع لحماية الموظفين والمرضى 
واألصول والبيئة وغيرها من أمور الرعاية الصحية للعمل. تركز 
تحسيناتهما على قيادة إدارة الطوارئ، وقابلية التأثر بالمخاطر، 
وهيكلة قيادة الحوادث، وعمليات الكوارث، والتدريب والتعليم 

في مجال الكوارث. 
كجزء من هذا التعاون، أجرى مؤخرا أربعة خبراء من جونز هوبكنز 
ميديسن تدريبًا على الكوارث في المركز الصحي لجونز هوبكنز 

أرامكو في اإلحساء. استجاب موظفو مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي في الحال لسيناريو اصابة ١2 شخصًا في تحطم 

طائرة هليكوبتر، يتطلب تدخل فرق الطوارئ لترتيب أولوية 
عالج الضحايا، وإجراء الرعاية قبل دخول المستشفى، وإالخالء 

واإلستجابة لمتطلبات عالج كل مصاب. 

يقول د. عبيد: "خالل التمرين شاهدنا مناطق استجابة عملت 
بشكل جيد جدًا، ونحن نثني على الموظفين في اإلحساء". 

وأضاف "هناك مجاالت يمكننا القيام بها بشكل افضل. ان 
وظيفة تمرينات الكوارث هى تحديد الثغرات حتى نتمكن من 

العمل عليها وسدها . "
ويضيف: "ال نستطيع اهمال هذا العمل ألن عواقب الفشل قد 

تكون عواقبه وخيمة جدا" . 



صفحة 5

توازن
برنامج منع السكري

W  |  يونيو ٢٠١٧ E L L B E I N G توازن                                                                                                                                                                                                           

الكلمة العربية توازن تعني نمط حياة متوازن. أطلق في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، مركز أبقيق الصحي في ١١ مايو 

2٠١7،  برنامج "توازن" كأول برنامج للوقاية من مرض السكري 
في المملكة وقد صمم ليكون نموذجا يتم طرحه على مستوى 

المملكة.
الهدف من برنامج توازن هو معرفة المرضى المعرضين لخطر 
اإلصابة بمرض السكري بهدف الوقاية منه  ومن مضاعفاته 

من خالل التركيز على المشاركين الذين يفقدون 5-7٪ من وزنهم 
األصلي ويطبقون برنامج نشاط بدني معتدل. يتضمن البرنامج 

تعديالت على نمط الحياة بما في ذلك اتباع نظام غذائي، 

بقلم: سارة بدر 
منسق برنامج تعزيز الصحة، 

صحة السكان

وممارسة الرياضة، وتكوين بيئة داعمة بواسطة مجموعة متنوعة 
من الخبراء في موضوع السكري بما في ذلك المدربين الصحيين، 

وإحصائيي التغذية، ومديري الحاالت، وأطباء الرعاية األولية 
ومدربي اللياقة البدنية.

للحصول على معلومات حول البرنامج اتصل بواحد من األسماء 
التالية:

: MANAL.MAHROUQ@JHAH.com   منال محروق
 Fawaz.alsharif.١@JHAH.com: السيد فواز الشريف 

ali.mollah@jhah.com    :الدكتور علي المال



صفحة 6

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس 

محاضرات لتوعية المجتمع
زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس الدكتور كينيث كوك 

الدكتور كينيث 
كوك

 خالل شهر مايو، إستضاف مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي عضو 

هيئة التدريس المميز؛ الدكتور 
كينيث كوك من جونز هوبكنز 

ميديسن . قدم الدكتور كوك خالل 
زيارته محاضرات في توعية المجتمع 

تهدف إلى تعزيز صحة ورفاه 
المجتمع وإثراء المعرفة الطبية 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وفي جميع أنحاء المملكة.
الدكتور كينيث كوك هو أستاذ 

طب األورام لألطفال في هيرمان 
ووالتر سامويلسون، وأستاذ طب 
األورام لألطفال في مركز سيدني 
كيمل الشامل للسرطان في كلية 
الطب بجامعة جونز هوبكنز. منذ 

عام 2٠١3، عمل الدكتور كوك مديرا 
لبرنامج زراعة الدم والنخاع لألطفال 

في مستشفى جونز هوبكنز. قبل 
انضمامه إلى موظفي مستشفى 

جونز هوبكنز، كان الدكتور كوك مدير 
البرنامج المتعدد التخصصات في 
مركز ايرلند للسرطان في كليفالند 

أوهايو.

صباح يوم ١5 مايو، قدم الدكتور 
كوك محاضرة بعنوان "تحسين 

النتائج بعد زراعة خاليا الدم الجذعية 
لألطفال: اآلمال والتحديات التي 
تواجه رفع مستوى الرعاية" ألكثر 
من 25٠ من موظفي مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي في قاعة 

محاضرات الظهران. في وقت الحق 
من ذلك الصباح، قدم د. كول 

محاضرة بعنوان : 
"التقدم في زراعة خاليا الدم الجذعية 
لألطفال: نحو رفع مستوى الرعاية" 



صفحة 7

                                                                             ٢ ٠ ١ ٧ نيــو  يو   |   W E L L B E I N G

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 
ــة والســريرية الشــهيرة  ــرة التعليمي ــة بأرامكــو الســعودية مــع الخب ــرة الخدمــات الطبي ــي قدمتهــا دائ ــة الت العالي
لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج ”شــركاء فــي التّميــز“ حتــى اآلن زيــارة أكثــر مــن 3٠3 عضــوا مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس والعامليــن بجونــز هوبكنــز الطبيــة لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

إلى أكثر من 5٠ من الحضور من 
أرامكو ومن مجتمع  مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي. 
خالل زيارته، التقى الدكتور كوك مع 

عائالت اثنين من مرضى السرطان 
من األطفال المحولين من مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذين 

اجريت لهم عمليات زراعة نخاع عظم 
منقذ للحياة . تلقى المرضى الصغار 

الذين تم تحويلهم من قبل مركز 
السرطان في  مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي زراعة نخاع مطورة 

من قبل جونز هوبكنز ميديسن من 

أحد الوالدين )في كلتا الحالتين  كان 
األب هو المتبرع( وعلى الرغم من 

أنها ليست سوى مطابقة ٪5٠ 
والتي أدت تاريخيا إلى عواقب 

وخيمة بما في ذلك الموت. لكن 
النتائج للمريضين ؛ طفل عمره ١2 
سنة، وبنت عمرها 2١سنة ، تلقيا 

زراعة نخاع في عام 2٠١6 وهما االن 
بحالة طبيعية تماما.

التقى الدكتور كوك أيضا مع د. 
الصغير والشيخ، والعمودي، 

وفارس، وأبوشليح لمناقشة تجربة 
زراعة مماثلة في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو  الطبي وقام بزيارة المختبر 
لجمع الخاليا الجذعية. كما أتيحت 

له الفرصة لزيارة مستشفى الملك 
فهد بالدمام واالجتماع مع مجلس 

السرطان ، ومجلس السرطان 
لألطفال، والمشاركة في مؤتمر 

الملك فهد للزمالء مع أطباء مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، وفي 

١6 مايو قدم محاضرة الطباء 
مستشفى الملك فهد قبل أن يعود 

إلى جونز هوبكنز ارامكو لمناقشة 
مشاريع البحث في التجارب السريرية 

اإلنتقالية مع أطباء  مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي. 



صفحة ٨

   ٢ ٠ ١ ٧ |  يونيو    W E L L B E I N G  صيام رمضان: المفيد و الضار والصحي 

بقلم: ليلي القفشات 

صيام رمضان: المفيد والضار والصحي
كيف تقلل من وزنك في شهر رمضان المبارك؟

يقدم شهر رمضان الكريم فرصة رائعة لفقدان الوزن الزائد، إن 
مارست انضباطًا ذاتيًا جديًا وتجنبت اإلفراط في األكل وقت 

اإلفطار. ولكن مثل كل شيء في الحياة، فإن اإلكثار من شيء ما 
قد ينقلب ضده. وإليك ما نقصده:

فوائد الصيام
على الرغم من أن فترة الصيام تبدأ من الفجر، إال أن الجسم يدخل 
في حالة الصيام مرة أخرى بعد ثماني ساعات من الوجبة األخيرة. 

وفي ذلك الحين، يكون الجسم قد أنتهى فعليًا من امتصاص 
المواد المغذية من الطعام المتناول في وقت سابق. ومن بعد 

ذلك، يبدأ الجسم بحرق الجلوكوز إلنتاج الطاقة التي يحتاجها، 
وعندما تنضب تلك الطاقة، يبدأ بحرق الدهون. وهنا تبدأ عملية 

فقدان الوزن.

مضار الصيام
يجب عدم إطالة فترة الصيام عن المدة المطلوبة من أجل حرق 

المزيد من الدهون، ألنك إن أطلت مدة الصيام  سيبدأ جسمك 
بتكسير البروتين المخزون في العضالت لينتج الطاقة التي 

يحتاجها. وكلما أطلَت فترات الصيام غير الالزمة، كلما ساهمت 
في حرق المزيد من بروتين العضالت لتوفر الوقود الذي يحتاجه 

جسمك. وفي الحقيقة، فإنك تدفع جسمك إلى “التضور جوعًا”. 
من الناحية العملية، ال يصل أي شخص إلى مرحلة “المجاعة” 

خالل شهر رمضان، ألن اإلفطار يبدأ عند مغيب الشمس يوميًا، 

ولكنك قد تضر جسمك أكثر مما تظن إن أفرطت في إطالة 
فترة الصيام عن الموعد المقرر إلنهائها، أو بعدم تناول ما يكفي 

الجسم بعد موعد اإلفطار.

لصيام صحي ومفيد
تذكر دائمًا، أن الصيام ال يساعد لوحده في فقدان الوزن الزائد 	 

والمحافظة على وزن مثالي، إذ عليك أن تربط الصيام باتباع 
عادات صحية جيدة وبشكل دائم، مع مراعاة ما يلي:

تناول حساء الخضروات والحبوب أكثر من الحساء الحاوي 	 
على الكريمة من أجل تقليل استهالك الدهون والكولسترول 

والسعرات الحرارية. فحساء الخضروات والبقول يكون غنيًا 
باأللياف ومضادات األكسدة وقليل السعرات الحرارية 

والدهون. 
يجب أن تكون اللحوم الحمراء منزوعة الدهن، وقطع الدجاج 	 

منزوعة الجلد. 
تناول التمر باعتدال. فثالث تمرات تعادل حبة فاكهة واحدة أو 	 

نصف كوب من عصير الفاكهة غير الُمحّلى. 
نوصي بتناول منتوجات الحليب القليلة الدسم أو الخالية منه 	 

من أجل تقليل استهالك الدهون والكولسترول والسعرات 
الحرارية.

أكثر من تناول الفواكه والخضروات النيئة أو المطبوخة، ألنها 	 
غنية باأللياف والمعادن والفيتامينات ومضادات األكسدة 

وقليلة الدهن والملح والكولسترول. 
قّلل من تناول الحلوى ذات القوام الكريمي أو الُمحّلى 	 

والمشروبات الحاوية على السكر، واالستعاضة عنها بالفواكه 
الطازجة.  

التزم بخطة الحمية الغذائية فيما يتعلق باستهالك 	 
الكربوهيدرات. فالكربوهيدرات معقدة، ألنها غنية باأللياف 

وتأثيرها قليل على مستوى السكر في الدم. فكوب واحد 
من الهريس مثاًل )الحنطة المطحونة( قد يحل محل كوب من 
الرز المطبوخ. ويمكن طبخ الكمية اليومية الُموصى بها من 
اللحم المنزوع الدهن أو الدجاج المنزوع الجلد مع الهريس.  

السمبوسة من األطباق المشهورة في شهر رمضان، لذلك 	 
ننصح بخبزها في الفرن بداًل من قليها في الزيت. فثالث 

قطع من السمبوسة يمكنها أن تحل محل كميتين مجموعتين 
من اللحم المنزوع الدهن والخبز. 

يجب مراعاة شروط السالمة واألمان عند تناول الطعام، 	 
وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين. 

يجب استشارة أخصائي التغذية لمناقشة الخطط الغذائية 	 
المناسبة خالل شهر رمضان.



صفحة 9

٢ ٠ ١ ٧ يونيو    |   W E L L B E I N G الطعام في رمضان: ما المفيد و ما المضر؟     

بقلم: ليلي القفشات 

الطعام في رمضان
ما المفيد وما المّضر؟

إن اتباع حمية غذائية متوازنة واإلرادة الذاتية وضبط النفس، هي 
السبل الوحيدة ألن تحافظ على صحتك ليس فقط خالل شهر 
رمضان، بل طوال حياتك. فلذة الطعام والتفنن بطرق عرضه 
وتقديمه، من األمور التي تغري باإلستمرار في تناوله. وهنا، 

قد تتحول األطباق اللذيذة إلى مصدر ضرر وتعاسة، إن لم تلتزم 
بحمية متوازنة يصاحبها ضبط للنفس.

أول األمور التي عليك مراعاتها هي أن تحتوي وجباتك الرمضانية 
على كميات متوازنة من مجموعات الطعام األساسية التالية: 

الخضروات 	 
الفواكه 	 
والحبوب )cereals(، والحبوب الكاملة و/أو منتجات الحبوب 	 

ذات األلياف العالية.   
واللحوم المنزوعة الدسم والدجاج والسمك والبيض والتوفو 	 

والمكسرات والبذور. 
ومنتجات األلبان كالحليب والزبادي و/أو البدائل األخرى 	 

)ويفضل القليلة الدسم منها(. 

المفيد من الطعام 
توجد الكربوهيدرات المركبة في الشعير والحنطة والشوفان 

وحبات الدخن والسميد والفول وغيرها. وهذا النوع من الطعام 
ينتج الطاقة ببطء خالل ساعات الصيام الطويلة، وتهضمه 

المعدة ببطء الحتوائه على قدر كبير من األلياف. ومن المصادر 
األخرى الغنية باأللياف: نخالة الطحين وحبوب الطعام )سيريل( 
والحبوب والدقيق الكامل )األسمر( والبذور والبطاطا )بقشرها( 

والخضروات وجميع الفواكه تقريبًا. 

الضار من الطعام 
كل ما يتم قلّيه بزيت غزير أو يحتوي على كميات كبيرة من الزيت 

والسكر هو ضار، وهو المسبب الرئيس لمعظم المشكالت 
الصحية التي يتعرض لها الجسم، لذا تجنب كل ما يحتاج طبخه 

إلى زيت غزير.
أما السحور، فيجب مراعاة أن يكون خفيفًا وصحيًا وغنيًا بالمواد 

الغذائية التي تهضمها المعدة ببطء.

عند طبخ الطعام، يجب مراعاة ما يلي:
تجنب قلي الطعام والزيت الغزير 

يمكنك قلي الطعام بكمية قليلة جدًا من الزيت )والفرق في 
الطعم بين اإلثنين طفيف جدًا(. 

قم بشوي طعامك أو خبزه بداًل من قليه. 

أفكار أخيرة 
الطعام متعة أواًل وأخيرًا، ولكنه يصبح أكثر متعة خالل شهر 

رمضان المبارك، وقد يتحول إلى قاتل صامت إن أفرطت في 
تناوله. فحافظ على وزنك صحيًا )على المدى القصير( وعلى صحة 
شرايينك )على المدى البعيد( كلما ذهبت لشراء الطعام أو طبخته 

أو تناولته.  



صفحة ١٠

ممارسة التمارين الرياضية
خالل شهر رمضان

الصيام خالل شهر رمضان المبارك ليس عذرًا 
لإلمتناع عن ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام، فمن المهم مواصلة ممارسة 
التمارين الرياضية خالل الشهر الكريم 

من أجل الحفاظ على معدل األيض 
واللياقة وعمل أجهزة الجسم.

األنشطة بعد اإلفطار

األنشطة
أثناء الصيام

مارس المشي السريع أو 
الهرولة أو السباحة مدة 
3٠-٤5 دقيقة في اليوم.

مدد ذراعيك وساقيك قبل 
صالة التراويح وبعدها 

ألن فيها فترات وقوف 
طويلة.

تجنب إصابة جسمك 
بالجفاف بتناول كميات 

كافية من الماء. وقلل من 
تناول المشروبات التي 

تحتوي على الكافيين مثل 
القهوة والشاي والكوال 
ألنها تستنزف الماء من 

جسمك.

قلل من األطعمة المقلية 
وتجنب تناول وجبة إفطار 

كبيرة، ألنها ستشعرك بالنعاس 
واإلرهاق وعدم القدرة على 

ممارسة التمارين.

قسم وجباتك إلى وجبات صغيرة 
متعددة. تناول الوجبات الخفيفة 
وقليلة الدهون وأكثر من تناول 

الفواكه والخضروات.

ممارسة التمارين الرياضية خالل شهر رمضان



صفحة ١١

انتظر ساعتين بعد وجبة 
اإلفطار أو قبل وجبة 

السحور قبل بدء أي نشاط 
رياضي لتعطي جسمك 

فرصة لهضم الطعام.

مدد عضالتك عدة مرات 
خالل اليوم.

ضع أهداف تمارين 
بسيطة مثل المشي 
إلى المسجد بداًل من 

استخدام السيارة وقم 
بإيقاف سيارتك على بعد 

مسافة كافية من المكتب 
أو البقالة لتمشي هذه 

المسافة.

تجنب التمارين الشاقة 
خالل ساعات الصيام مثل 

الجري أو حمل األوزان 
ألنها ستسبب الجفاف 

واإلرهاق وانخفاض نسبة 
السكر في الدم وستسبب 

ضررًا للعضالت.
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نصائح لتجنب رمي الطعام خالل شهر رمضان المبارك 

 خطط لمشترياتك بكميات تتناسب مع عدد األفراد لكل
وجبة من أجل تعزيز فكرة الصيام الصحي

 تأكد دائمًا من تاريخ صالحية المواد المشتراة وابحث عن
 المنتجات اللتي ليس لها فترات صالحية أو ذات الصالحية

 الطويلة، كالحليب الطويل األجل. تجنب شراء األطعمة
بالجملة أو في علب كبيرة

 أعد طعامك حسب ما يفضله أفراد أسرتك أو ضيوفك
 لتجنب اإلفراط في تحضير الكثير من األطباق المنوعة

إلرضاء جميع األذواق

 ضع الطعام المتبقي من الوجبة في حاويات مناسبة
واكتب التاريخ عليها عند تخزينها

 قم بإعداد قوائم التسّوق مسبقًا لتجنب اإلفراط في
 التسّوق خالل ساعات الصيام والتقليل من شراء األكل

بسبب الجوع

 احرص على تخزين المنتجات الغذائية بشكل صحيح في
 منزلك وتجنب ملئ الخزائن أو المجمدة (الفريزر) أو الثالجة

باألطعمة

 استعمل األطباق واألكواب الصغيرة الحجم  ألنها ستحتوي
 على كميات اصغر من الطعام وبهذا ستقلل من ضياع

 الطعام ويمكن للحاضرين وضع كميات إضافية حسب الرغبة.
كما أن األطباق الصغيرة مناسبة لألطفال ومرضى السكري

١٠ ١٠ ٢٠١٥

١٠ ١٠ ٢٠١٧
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 نصائح صحية قّيمة لشهر رمضان

شهر رمضان المبارك على االبواب ، وبدأت العائالت بالفعل 
في تخزين جميع أصناف المواد الغذائية الضرورية. بالرغم من أن 

الصيام يمكن أن يحسن من صحة المرء، إال انه من الضروري اتباع 
مبادئ التغذية السليمة لتجنب االضرار على صحة الصائم. تناول 

الطعام الصحي يمكن أن يكون في بعض األحيان محيرا . اتبع 
نصائحنا الصحية لتحقيق أفضل النتائج من الصيام . 

ابدأ إفطارك بتناول الفواكه المغذية أو التمور
اتبع ذلك بالشوربة والسلطة ثم الوجبة الرئيسية. إذا شعرت 

بالشبع بعد تناول السلطة، يمكنك  أخذ قسط من الراحة 
واالستمرار في وجبتك في وقت الحق. اإلفراط في تناول الطعام 

يمكن أن يسبب آألم في المعدة وانتفاخ، وهذه مشكلة شائعة 
يواجهها معظم الناس خالل شهر رمضان.

حافظ على رطوبة جسمك واحترس من األطعمة المالحة
سيكون رمضان هذا العام في فصل الصيف عندما تكون درجات 
الحرارة مرتفعة للغاية. عليك أن تتأكد من شرب كمية كافية من 
الماء لتجنب الجفاف في اليوم التالي. تجنب األطعمة المالحة 

ألنها تزيد من عطشك . 

بقلم: سارة بدر 
منسق برنامج تعزيز الصحة، 

صحة السكان

تأكد من أن وجبتك تتضمن جميع العناصر الغذائية
يجب أن تتضمن وجبات طعامك الحبوب والبروتينات والخضروات 

والفواكه والزيوت الصحية. تأكد من اختيار الحبوب الكاملة 
واللحوم الخالية من الدهون، مثل صدور الدجاج  واألسماك، 

وزيت الزيتون )باعتدال( والفواكه كاملة بدال من عصائر الفاكهة. 
تأكد من أن يكون لديك شيء من كل مجموعة غذائية في كل 

وجبة.

وزع وجبات طعامك
تناول وجباتك الرئيسية الثالث ال يزال مهما في رمضان. وجبة 

اإلفطار؛ وجبة خفيفة في المساء، ووجبة السحور )وجبة قبل أن 
تبدأ الصيام لليوم التالي( تساعدك على تجنب الوجبات الخفيفة 

المستمرة في ساعات غير الصيام. تأكد من تقسيم الوجبة 
الرئيسية الخاصة بك بحيث يكون ربع الطبق من الكربوهيدرات 

المختلط وربعه باللحوم الخالية من الدهون أو بدائل اللحوم، 
والنصف اآلخر من الخضار ، فهذا يضمن أن يكون لديك وجبة 

صحية متوازنة.

ممارسة النشاط البدني 
يجب أن تحافظ على روتين ممارسة النشاط البدني من خالل 

ممارسته قبل اإلفطار مباشرة أو بعد ساعة أو ساعتين من تناول 
االفطار. تأكد من شرب سوائل كافية بعد التمرين مباشرة وامضغ 

الطعام ببطء لتعويض السوائل والعناصر الغذائية .



صفحة ١٤

٢ ٠ ١ ٧ يونيو    |   W E L L B E I N G فوائد اإلقالع عن التدخين                                                                                                                 

١٠
خطوات بسيطة 

لإلقالع عن التدخين

بعد سنة

ينخفض احتمال اإلصابة بمرض
شرايين القلب التاجية والنوبات

القلبية بمعدل النصف لدى أغلب
المقلعين عن التدخين.

 
بعد سنة

ينخفض احتمال اإلصابة باإلصابة
بالسكتة الدماغية بمعدل النصف.

خالل ١٠ سنوات

في حال عدم وجود ورم كامن،
ينخفض احتمال اإلصابة بسرطان
الرئة بمعدل ٣٠-٥٠٪ وكذلك خطر

الوفاة بسبب سرطان الرئة ينخفض
بمعدل النصف.

  
بعد ١٥ سنة

خطر احتمال اإلصابة بأمراض القلب
 والنوبات القلبية يساوي معدالتهما

 لدى غير المدخنين.
 

بعد ٥-١٥ سنة

يصبح احتمال اإلصابة بالسكتة
الدماغية مساويًا لمعدله لدى

غير المدخنين.
 

فوائد اإلقالع عن التدخين

خالل ٢٠ دقيقة

يبدأ الجسم في التعافي.
ضغط الدم وسرعة النبض ينخفضان

إلى المستويات الطبيعية قبل
التدخين وتعود درجة حرارة أطراف

اليدين والقدمين لمعدلها الطبيعي.
خالل ١٢ ساعة 

يتخلص الجسم من ٩٠٪ من النيكوتين
في الدم وينخفض معدل أول أكسيد 

الكربون في الدم بنسبة ٧٥٪. 
يتحسن جريان الدورة الدموية.

خالل ٤٨ ساعة

بعد توقف استنشاق الدخان، حاستي
الشم والتذوق تبدأن في العودة 

لطبيعتهما.

خالل أسبوعين إلى ثالثة أشهر

تتحسن وظائف الجهاز الدوري ووظائف
الرئة. يبدأ خطر اإلصابة بالنوبة القلبية

في اإلنخفاض.

خالل أسبوعين إلى ثالثة أشهر

تتحسن وظائف الرئة.
 

خالل ٩ أشهر

يبدأ ضيق النفس في التالشي
وتعاود الشعيرات المنقية

للشعب الهوائية النمو مجددًا.
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ساعات العمل في 
عيد الفطر المبارك
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ساعات العمل في وحدة العناية المستعجلة في عطلة عيد الفطر المبارك
خالل عطلة عيد الفطر المبارك، ستكون ساعات العمل في وحدة العناية المستعجلة على النحو التالي:

بقيق – ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار أربع وعشرين )2٤( ساعة عبر خدمات الطوارئ.
األحساء – ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار أربع وعشرين )2٤( ساعة عبر خدمات الطوارئ.

الظهران - يوميًا من الساعة 7:3٠ صباحًا إلى الساعة ١١ مساًء في مبنى الرعاية األولية. تتوفر خدمات قسم 
الطوارئ على مدار 2٤ ساعة.

رأس تنورة - ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار أربع وعشرين )2٤( ساعة عبر خدمات الطوارئ.
العضيلية - ستكون الخدمة متوفرة يوميًا على مدار أربع وعشرين )2٤( ساعة عبر خدمات الطوارئ.

المرافق الطبية المتعاقد معها – ستعمل غرف الطوارئ في جميع هذه المرافق يوميًا على مدار أربع وعشرين 
)2٤( ساعة الستقبال الحاالت الخطرة والحرجة بناًء على درجة خطورة الحالة وليس على أساس وقت وصولها.

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

الساعات اإلضاافية لعيادة الرعاية األولية بالظهران 

تمديد ساعات الرعاية األولية:
صيدلية الرعاية اإلولية المختبر، المختبر، األشعة، و طب األطفال العام. لمزيد من المعلومات عن الرعلية األولية 

الرجاء زيارة الموقع التالي:
 www.JHAH.com> Patient Care> Clinics & Services> Primary Care وإختار المنطقة المناسبة لك



صفحة ١6

 الشهر الكريم، شهر خالي من التدخين 

في الوقت الذي يستعد فيه موظفو أرامكو السعودية و موظفو 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لشهر رمضان المبارك، فإن فريق 

اإلقالع عن التدخين من وحدة التوعية الصحية مشغولون بتذكير 
المدخنين بأن شهر الصيام هو فرصة فريدة لإلقالع عن التدخين.

خالل الفترة من 21 إلى 25 مايو، أجرى الفريق حملة "رمضان 
خالي من التدخين" في المراكز الصحية في الظهران ورأس تنورة 

واألحساء وكانت أهداف الحملة تزويد الناس باستراتيجيات 
للتخفيف من االعتماد على النيكوتين ومواجهة أعراض االقالع 
عن التدخين فضال عن تقديم التشجيع والتعريف بأنهم ليسوا 
وحدهم. شارك العديد من الزوار قصصهم الملهمة حول ترك 

هذه العادة والبعض اآلخر كانوا عازمين على المحاولة. 
اقرارا بأنه من الصعب على العديد من المدخنين اإلقالع عن 
التدخين، شجع متخصصو عالج االدمان على التبغ في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، المدخنين على االستعداد قبل بداية 
الشهر، وطلب المساعدة المهنية، والحصول على الدعم من 

العائلة واألصدقاء، والنظر في استخدام مساعدات اإلقالع عن 
التدخين لمساعدتهم على اإلقالع عنه بشكل دائم.
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اإلقالع عن التدخين له فوائد صحية مختلفة، خاصة بالنسبة 
لألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع 
ضغط الدم واالنسداد الرئوي وأمراض القلب واألوعية الدموية. 

يؤدي اإلقالع عن التدخين إلى تحسين مستويات السكر في 
الدم والدورة الدموية واألكسجة، وزيادة استقبال األنسولين، 

وانخفاض الكوليسترول، وانخفاض ضغط الدم، وتحسن عام في 
الصحة والنشاط . 

بالنسبة للمدخنين يمكن أن تكون األيام األولى من الشهر الكريم 
صعبة عليهم، ولكن ال أحد يستطيع أن ينكر التأثير االيجابي 

للصيام على االنواحي الروحية والعقلية والعاطفية واألجتماعية 
والبدنية. إن شهر رمضان هو فرصة ممتازة لصنع أنماط حياة 

صحية بما في ذلك اإلقالع عن التدخين.

لمزيد من المعلومات حول برنامج اإلقالع عن التدخين :
SmokingCessation@JHAH.com 
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يسمى ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت ألن المرضى الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد ال يكون لديهم أعراض لسنوات. 
على الرغم من أنه مرض واسع اإلنتشار، إال أن العديد من الناس 
ال يدركون أن لديهم هذا المرض إال إذا كانوا يعانون من أعراض 

مثل الصداع أو كان لديهم أضرار دائمة في القلب والكلى أو 
الشرايين.

خالل شهر رمضان، من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي إذا 
كان لديك ارتفاع ضغط الدم وتريد الصيام فان الصيام لن يكون 

له تأثير سلبي على ضغط الدم.
فيما يلي بعض النصائح لصيام صحي خالل شهر رمضان: 

• حافظ على رطوبة جسمك بشكل مناسب عن طريق شرب 
الكثير من السوائل بين اإلفطار حتى السحور لمنع الجفاف وغيرها 

من المضاعفات المرتبطة به طوال يوم الصيام.
• اجعل الفواكه والخضروات جزءا أساسيا من وجبات رمضان 
الخاصة بك ألنها مصدرا هاما للبوتاسيوم الذي يساعد على 

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
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• االبتعاد عن األطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات 
المملحة والمخلالت واألطعمة المقلية التي يمكن أن ترفع ضغط 

الدم.
• تجنب اللحوم المصنعة والجبن والنقانق والمرتديال ألنها تحتوي 

على كميات عالية من الصوديوم.
• االستمرار في ممارسة الرياضة خالل شهر رمضان ألنها تساعد 

على تنظيم ضغط الدم.
• تناول السمك المشوي مرتين على األقل في االسبوع حيث 

يحتوي السمك على دهون صحية تسمى أوميغا 3، مما يساعد 
على تنظيم ضغط الدم ومنع أمراض القلب واألوعية الدموية.

• يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن 
يعتبروا رمضان فرصة لإلقالع عن التدخين حيث أن التدخين يرفع 

الضغط االنقباضي ويزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة بأزمة 
قلبية والسكتة الدماغية.

• تقليل إستهالك الملح بشكل عام.
احترس من الدوخة والصداع ألن هذه هي عالمات محتملة 

الرتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني من أي من هذه األعراض، 
يجب عليك استشارة الطبيب على الفور أو طلب الخدمات الطبية 

الطارئة.

الصيام وضغط الدم
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وصفات صحية                                                                                                                      

وجبة الملفوف المحشي 

وصفات صحية

تحظى أكلة الملفوف المحشي بشعبية في الشرق األوسط، 
لطعمها اللذيذ ونكهتها المميزة وهي غنية باأللياف ومضادات 

األكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن.
المقادير ٩ حصص، )٢ رول لكل شخص(

١٨ورقة متوسطة الحجم من الملفوف )مأخوذة من رأس الملفوف 	 
المسلوق(

كوب ونصف من األرز	 
5٠٠ غرام من لحم البقر أو الضأن المفروم الخالي من الدهون 	 
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون	 
2 فص من الثوم المهروس 	 
١ ملعقة صغيرة من الفلفل	 
2  ملعقة صغيرة من بودرة التوابل المخلوطة 	 
2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون	 
٤ أكواب من مرق الدجاج 	 
١ كوب من الطماطم الطازجة، المفروم	 
2 ملعقة صغيرة من الشبت المفروم	 
2 ملعقة طعام من الكزبرة الطازجة المفرومة	 
 ½ كوب من البصل المفروم	 

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام

الرسالة الصحية:
وجبة الملفوف المحشي مناسبة لألطفال والبالغين وكبار السن وغنية 

بالمواد الغذائية التي تدعم القلب والصحة العقلية. يجب على األشخاص 
المصابين بمرض السكري استشارة اختصاصيي التغذية بالنسبة للكمية 

حيث أن كل )2 رول محشوة( تحتوي على ١5 غراما من الكربوهيدرات.

طريقة التحضير: 
يسخن الفرن إلى ١75 درجة مئوية	 
يغسل األرز ويزال عنه الماء	 
يقلم رأس الملفوف بدون األوراق التالفة 	 
في وعاء من الماء المغلي يوضع الملفوف ويطهى لمدة 	 

١٠ دقائق
يستخرج الملفوف المغلي من الوعاء ويترك ليبرد 	 
تقشر ١٨ ورقة من أوراق رأس الملفوف الكبيرة وتحضر 	 

للحشو
يخلط اللحم مع األرز وزيت الزيتون والفلفل والبصل 	 

والطماطم الطازجة والكمون والتوابل المختلطة والكزبرة 
الطازجة والشبت 

تحشى أوراق الملفوف بخليط الحشو 	 
تسخين مرق الدجاج في قدر	 
ترتيب أوراق الملفوف المحشوة في وعاء ويصب عليها 	 

مرق الدجاج وتوضع على نار هادئة لمدة 2٠ دقيقة.
عند النضج يؤخذ الملفوف المحشو  خارج القدرويصف 	 

على طبق 

التقديم:
 يقدم الملفوف ساخنا مع لبن الزبادي قليل الدسم لتعزيز 

القيمة الغذائية للطبق

القيمة الغذائية
 السعرات الحرارية لكل حصة: ١5٠

 الدهون لكل حصة: 5 غرامات



صفحة ١9
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المقادير )٩ أكواب(
3 أكواب حليب قليل الدسم )١٪( 	 
١٨  تمرة )منزوعة النوى ومقطعة(	 
3 أكواب من األرز األبيض أو البني المبخر	 
 ملعقة عسل واحدة	 
ملعقتان من اللوز أو الجوز المقطع	 
ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة	 

طريقة التحضير: 
يخفق االرز المبخر حتى يصبح الخليط خشنا"	 
ضع األرز نصف المخلوط في مقالة وأضف الحليب والتمر 	 

والعسل، ثم امزجهم حتى يصبح الخليط متجانسا".
يطبخ الخليط على درجة حرارة منخفضة لمدة ١5 دقيقة ثم يحرك 	 

بشكل متكرر حتى تصبح قطع التمر لينة وناعمة 
يصب الخليط في أكواب زجاجية ويوضع على السطح مسحوق 	 

القرفة واللوز أو الجوز المقطع.

التقديم:
تقدم ساخنة أو مبردة 	 

القيمة الغذائية
١7٠  سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون	 

مهلبية األرز مع التمر

مهلبية األرز مع التمر ، حلوى رمضانية شعبية مميزة الطعم، ذات نكهة ورائحة يمكن أن تقدم كطبق ساخن أو بارد. انها وجبة صحية 
غنية بالطاقة والعناصر الغذائية القيمة مثل الكالسيوم والحديد.

الرسالة الصحية:
مهلبية األرز بالتمر وجبة صحية وصديقة للقلب غنية بالبروتين 

والكالسيوم. ستكون قيمتها الغذائية عالية إذا استخدم األرز البني بداًل 
من األرز األبيض. هذا الطبق مناسب لألطفال والكبار واألمهات الحوامل 

والمرضعات وكبار السن، ولكن الذين يعانون من مرض السكري أو الفشل 
الكلوي يجب عليهم استشارة أخصائي التغذية. كمية الكربوهيدرات في كل 

حصة 3٠ غراما.

فوائد صحية عن التمر 
التمر لذيذ ومغذي وغني بالسكر . يبدأ المسلمون وجبة افطارهم بالتمر 

)يفضل 3 حبات( لزيادة سكر الدم سريعا. 

التمر غني بالحديد وفيتامين د وااللياف وفيتامين "كي" ومضادات 
االكسدة والكالسيوم وحمض الفوليك.  

يجب اكل التمر باعتدال ) 3 تمرات ( في الوجبة الواحدة تعادل 6٠ سعر 
حراري تقريبا واضافة اللوز للتمر يضاعف من قيمته الغذائية .



صفحة 2٠

سلطة الفواكه من الكمثرى والرمان
وصفات صحية                                                                                                                      

المقادير )٦ حصص(
٤ حبات من الكمثرى الطازجة )مقشرة ومحفور وقطعة الجزاء 	 

رقيقة(
حبتين رمان متوسطة الحجم )مقشرة(	 
2 ملعقة كبيرة من العسل	 
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون	 
ملعقة صغيرة واحدة من القرفة )مطحونة(	 
½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب )مقطعة (	 
3 مالعق كبيرة من اللوز أو الجوز )المقطع(	 
6 عروق من أوراق النعناع	 

طريقة التحضير: 
في وعاء اخلط شرائح الكمثرى وحبات الرمان	 
أضف الخليط إلى عصير الليمون	 
أضف العسل والقرفة وجوزة الطيب إلى الخليط وامزجها جيدًا	 
ضع الخليط في الثالجة لمدة ساعة واحدة للحصول على مزيج من 	 

النكهات

التقديم:
يقدم في أطباق على سطحها اللوز أو الجوز المفروم . زينها بأوراق 	 

النعناع. يفضل تقديم سلطة الكمثرى والرمان مع شرائح من الجبن 
قليل الدسم.

يصب الخليط في أكواب زجاجية ويوضع على السطح مسحوق 	 
القرفة واللوز أو الجوز المقطع.

القيمة الغذائية
١25  سعرة حرارية 	 
2 غرام من الدهون	 

سلطة الفواكه من الكمثرى والرمان مزيج مفضل من الفواكه المضادة لالكسدة التي تدعم الصحة العقلية والقلبية وجهاز المناعة. و 
هي غنية باأللياف ومناسبة لتقديمها مع مجموعة مختارة من الجبن قليل الدسم والمكسرات غير المملحة.

الرسالة الصحية:

سلطة الفاكهة من الكمثرى والرمان مناسبة لألطفال والكبار 
والبالغين والنساء الحوامل والمرضعات، واألشخاص الذين يعانون 

من أمراض القلب. يجب على مرضى السكري استشارة أخصائي 
التغذية  بالنسبة للكمية المناسبة لهم . كل تقديم يشتمل على 2٠ 

غرامًا من الكربوهيدرات. هذا النوع من سلطة الفواكه ال يناسب 
األطفال الصغار ألنها قد تسبب اختناقهم. 



صفحة 2١

ميلكشيك التفاح شراب منعش غني بالنكهة والطعم والرائحة يدعم الصحة النفسية والقلبية وجهاز المناعة . و هذا الشراب غني 
باأللياف ومضادات األكسدة والكالسيوم وفيتامين د ومناسب لتقديمه كوجبة خفيفة بين الوجبات.

ميلكشيك التفاح 
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المقادير )٦ حصص(

 أربعة أكواب من الحليب قليل الدسم )١٪(	 
نصف كوب من مكعبات الثلج  	 
حبتين  تفاح طازج وناضج )مقشر، محفور، مقطع ومفروم )	 
ملعقة كبيرة من العسل عدد 2	 
ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 	 

ملعقتان من اللوز أو الجوز )المفروم(	 

طريقة التحضير: 

تخلط قطع التفاح مع الحليب قليل الدسم والعسل حتى يصبح المزيج 

ناعما

التقديم:
تقدم باردة 	 
تقدم في أكواب زجاجية مع مكعبات ثلج وعلى السطح مسحوق 	 

القرفة واللوز المفروم أو الجوز للزينة

القيمة الغذائية
١25  سعرة حرارية 	 
3 غرام من الدهون	 

الرسالة الصحية:
ميلكشيك التفاح مناسب لألطفال والبالغين والنساء 

الحوامل والمرضعات وكبار السن واألشخاص 
الذين يعانون من أمراض القلب. يجب على مرضى 
السكري استشارة اخصائي التغذية بالنسبة للكمية 

المناسبة لهم . كل تقديم يشتمل على ١٨غرامًا من 
الكربوهيدرات.



مناقيش زعتر

المقادير )٦ حصص(
ملعقة صغيرة من الخميرة	 
2 كوب دقيق من القمح الكامل 	 
كوب ونصف ماء دافئ 	 
ثلثي  كوب من الزعتر المجفف 	 
ثالثة مالعق كبيرة من السماق المطحون	 
ملعقة كبيرة سمسم	 

ثالثة مالعق كبيرة من زيت الزيتون	 

طريقة التحضير: 
في وعاء، اخلط الخميرة مع ملعقة كبيرة من الطحين و 2/١ كوب 	 

ماء دافئ واترك الخليط لمدة ١٠ دقائق حتى يتخمر الخليط
أضف الطحين المتبقي إلى خليط الخميرة ثم أضف كوب ماء دافئ  	 

واعجن الخليط لمدة ١٠ دقائق.
شكل العجينة إلى ست كرات ثم رشها بالدقيق. قم بتغطية العجينة 	 

واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة واحدة.
اخلط الزعتر المطحون والسماق وبذور السمسم وأضف زيت 	 

الزيتون لتشكيل العجينة.
على سطح مرشوش بالطحين شكل كل كرة الى دائرة مسطحة.	 

ضع على سطح العجينة زيت الزيتون والزعتر وبذور السمسم وخليط 	 
السماق.

اخبز العجينة في مقالة مدهونة بالزيت على درجة حرارة 35٠ درجة 	 
فهرنهايت لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح لون العجين ذهبيًاًً

 التقديم:
يقدم في أطباق على سطحها اللوز أو الجوز المفروم . زينها بأوراق 	 

النعناع. يفضل تقديم سلطة الكمثرى والرمان مع شرائح من الجبن 
قليل الدسم.

يصب الخليط في أكواب زجاجية ويوضع على السطح مسحوق 	 
القرفة واللوز أو الجوز المقطع.

القيمة الغذائية

2١٠  سعرة حرارية 	 
٨.3 غرام من الدهون	 

وصفات صحية                                                                                                                      
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يعتبر طبق الحساء بالدجاج والشوفان من أكثر األطباق لذة وإشباعًا ألنه غني باأللياف إضافة إلى أنه صحي للقلب

حساء الدجاج بالشوفان

المقادير )٦ حصص(
دجاجة كاملة خالية أو قطع من الدجاج الخالية من العظم 	 
نصف كوب من الشوفان الجاف 	 
2 ملعقة طعام من عصير الليمون 	 
فلفل أسود للتتبيل  	 
7 أكواب من الماء	 

طريقة التحضير: 
اسلق الدجاج على نار هادئة لساعة واحدة، إلى أن تنضج ومن ثم 	 

صفها من الماء. 
قّطع لحم الدجاج المسلوق إلى قطع صغيرة. 	 
أضف الشوفان إلى مرقة الدجاج وضعه على نار متوسطة لـ١5 	 

دقيقة إلى أن ينضج الشوفان جيدًا. 
أضف قطع الدجاج، ثم الفلفل األسود وعصير الليمون إلى الحساء. 	 

أطبخ الحساء لخمسة دقائق إضافية على نار متوسطة.  

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع الخبز األسمر والكزبرة الطازجة والليمون 	 

والسلطة والزبادي )أو اللبنة( الخالي أو القليل الدسم لجعل الطبق 
مغذيًا وأكثر توازنًا.

القيمة الغذائية
55  سعرة حرارية 	 
١.5 غرام من الدهون	 

الرسالة الصحية:
هذا الطبق غني باأللياف الذائبة، وهو مناسب لألشخاص الذين 

يعانون من أمراض القلب واألطفال والنساء الحوامل والمرضعات 
وكبار السن. يستطيع المصابون بمرض السكري تناول هذا الطبق 

على اعتبار أن كوب واحد من حساء الدجاج بالشوفان = يحتوي 
على كمية واحدة من الكربوهيدرات. ال نوصى بإعطاء هذا الطبق 

لألشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين. 



صفحة 2٤
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في نهاية المطاف، كان سعيدًا ألنه شعر بألم حيث أدى ذلك إلى 
عملية جراحية ربما تكون قد أنقذت حياته. على وجه التحديد أدى 
ذلك إلى إصالح األبهر البطني، حيث تم إدخال دعامة فيه لمنع 

تمزقه. 

هذا اإلجراء المنقذ للحياة وآخر يعرف باسم القسطرة المحيطية 
أجريت مؤخرا على ستة مرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. قال الدكتور وديع بن صديق، رئيس قسم العمليات 
الجراحية، "لقد تم تنفيذ جميع العمليات كما هو مخطط لها 

ومن تطلبت عملياتهم تدخل جراحي ادنى اخرجوا في اليوم التالي 
حتى يتمكنوا من التعافي في منازلهم ، والمريض الذي أجريت 
له عملية جراحية مختلطة تجمع بين الجراحة البسيطة والجراحة 

المفتوحة، اخرج بعد ثالثة أيام من العملية ."

الجراحة ذات التدخل األدنى تسمح للجراح باستخدام تقنيات 
التصوير لتوجيهه اثناء إصالح الضرر أو عند ادخال األجهزة من 

خالل شق صغير فهذا يقلل من وقت االنعاش، وخطر اإلصابة 
واأللم. لقد تم تدريب فرق الجراحة الوعائية من قبل الدكتور 

جيمس بالك رئيس شعبة جراحة األوعية الدموية وعالجها 
واألستاذ المساعد للجراحة، في جونز هوبكنز ميديسن . 

الجديد في جراحة 
األوعية الدموية

جاء الدكتور بالك وفريقه الجراحي إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي في عام 2٠١5 كجزء من إتفاقية الشراكة الجراحية التي 

تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة من جونز هوبكنز ميديسن إلى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تلك الزيارة األولى، أجرى 

الدكتور بالك وفريقه أول عملية جراحة اوعية دموية بأدنى تدخل 
جراحي في جونز هوبكنز أرامكو الطبي بمراقبة فريق  مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي. في زيارته األخيرة خالل الفترة من 2-٤ مايو 
2٠١7، كان الدكتور بالك يراقب في حين قام الدكتور بن صديق 

وفريقه بإجراء العملية.

قال الدكتور بالك: "لقد أحرز فريق األوعية الدموية في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي تقدما كبيرا من خالل العمل الجماعي المثير 

لإلعجاب والتفاني لتطوير برنامج األوعية الدموية ". وأضاف 
"إن المنشآت، وخاصة مختبر القسطرة القلبية الحديث وخبرائه 

الفنيين مكانا مثاليا لمواصلة تقدم البرنامج".  

حاليًا فريق األوعية الدموية في مركز جونز هوبكنز ميديسن و مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي يجري عمليات لحاالت مختارة وتحّضر 

الحاالت الصعبة للعملية عندما يقوم فريق جونز هوبكنز ميديسن 
بزياراته الفصلية.



صفحة 25
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التحصيل العلمي: 

بكالوريوس في التمريض من كلية التمريض األردنية، ديسمبر ١99١.	 

التاريخ المهني:

مشرفة تمريض في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من مارس 	 
2٠١٤- حتى اآلن

مشرف أول تمريض في المؤسسة الطبية من فبراير 2٠١٤ - مارس 	 
2٠١٤

مشرفة تمريض في المؤسسة الطبية من يوليو 2٠٠9 - فبراير 2٠١٤	 

ممرضة في المؤسسة الطبية من مايو 2٠٠٨ - يونيه 2٠٠9.	 

كبيرة ممرضات عيادة الموظفيين في المؤسسة الطبية من أكتوبر 	 
١99٨ – ابريل  2٠٠٨

ممرضة عيادة الموظفين في المؤسسة طبية من فبراير ١992 - 	 
سبتمبر ١99٨

اقتباس: 

"أدركت في وقت مبكر من الحياة أنني أريد أن أكون ممرضة، وكانت هذه 
المهنة في دمي وأنا محظوظ ألنني ممرضة، ومحظوظة جدا للجمع بين 

مهنة التمريض وحبي للتعلم ، وأنا مع 2١ اخرين من مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي نعمل في مجال التوعية بمرض السكر للتوجيه نحو طرق 

الوقاية والعالج، ونحن ال نعمل مع المرضى وأسرهم فحسب، بل نقوم 
بنشاطات توجيهية بمرض السكري مع أكبر عدد ممكن من األسر."

أحالم سرحان
مشرفة تمريض إلدارة الحالة الصحية ومثقفة لمرضى 

السكري  في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 

الشخصي  الملف  على  تتطلعوا  أن  اليوم  بإمكانكم  أصبح 
طبيب  أو  األخصائي  الطبيب  أو  بكم  الخاص  األسرة  لطبيب 
أطباء مركز جونز هوبكنز  إلى دليل  الدخول  األسنان من خالل 
 JHAH Physician( اإللكتروني  موقعنا  على  الطبي   أرامكو 
هذا  زيارة  على  وأّسرهم  مرضانا  نشجع  نحن   .)Directory
الموقع للتّعرف على األطباء ألن وسيلة التواصل الجديدة هذه 
من شأنها أن تحّسن تجارب المرضى ومن المؤكد أنها ستقلل 
الطبيب  بين  والثقة  األلفة  بناء  في  وُتسهم  القلق  نسبة  من 

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

تّعرفوا على أطبائكم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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

  
 

800-305-4444 www.jhah.com800-305-4444 www.jhah.com



صفحة 26

 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

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

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:

٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +3٨٨٨-٨77-١3-966+  )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

2,75٤ 
متابع

أكثر من

١,١٤٨
متابع

2٤9
متابع

١7,٨73 
مشاهدة

أكثر من

١,29٤
متابع

أكثر من

٤5,9٠3
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 بشان 
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 	 

لإلتصال ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ 	 

 خط الرعاية
التمريضي



صفحة 27

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٧ يونيو    |   W E L L B E I N G أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                

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 997 لسيارات 

اإلسعاف و 99٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ 572 ١3 966+

األحساء: اتصل على 997 لسيارات اإلسعاف و 	 
99٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ 673 ١3 

+966

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: 7١١٠ 576 ١3 966+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨77-١3-966+ 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- 3٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨3-	 
 +966-١3-٨77

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨77، 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 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 ١2 أسبوع 	 
أو أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل 

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

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا 

كنت حاماًل 3٠ 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- 3٠5 -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- 3٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-١3-٨77-٨٨٨3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة 2٨

ساعات العمل في رمضان
ساعات العمل من 7 صباحا إلى 4 مساء، من األحد إلى الخميس ما لم يذكر خالف ذلك

بقيق
مختبر االستالم :7 صباحا - ٤ مساء

عيادة االسنان:
7 صباحا - ٤ مساء: 3٠ مايو 3١مايو ؛ ١ 

يونيو، ١٨، ١9، 2١، 22
من الساعة 9/٠٠ ص إلى الساعة 3 مساء : 

2٨ و 29 مايو؛  يونيو  ٤-١5 ، 2٠
لطلب أو إلغاء موعد مع األسنان اتصل 

على الرقم ٨٠٠-3٠5-٤٤٤٤، 2٤ ساعة.
عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

:patientrelations@JHAH.com، هاتف 
٨٠٠-3٠5-٤٤٤٤ أو مراجعة مكتبنا في ابقيق 

من الساعة ١٠ صباحا إلى ٤ مساء.
الصيدلية: من 7 صباحا إلى ١2 منتصف 

الليل يوميا.
الرعاية األولية: من الساعة 7 صباحا إلى 

الساعة ٤ عصرا. الخدمات الطبية الطارئة 
بعد ساعات العمل الطارئة.

األحساء
مختبر اإلستالم: 7 صباحا - 3:3٠ مساء

األسنان: يراجع المرضى بقيق أو عيادات 
األسنان في العضيلية .

لطلب أو إلغاء موعد اإلتصال على
٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ ، 2٤ ساعة.

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في األحساء من الساعة 7 صباحا إلى 3:3٠ 
مساء.

الصيدلية: 2٤ ساعة
الرعاية األولية: من الساعة 7 صباحا إلى 

الساعة 3:3٠ عصرا. 
الخدمات الطبية الطارئة بعد  ساعات 

العمل الطارئة.

مركز المدرا الصحي
التبرع بالدم: )مغلق(

الصيدلية: ١١ صباحا - 3 مساء

عيادة الراكة
الرعاية األولية: كل أربعاء من الساعة ١٠ 

صباحًا إلى ٤ مساًء.
الصيدلية: الهاتف ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠، 2٤ ساعة.

لتحديد موعد: اتصل على مركز االتصال 
المركزي على ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠، الخيار ١ 

للظهران. عند التحدث مع الموظف اذكر أنك 
تحجز موعدا مع عيادة الراكة.

الظهران
بنك الدم: مفتوح للتبرعات من الساعة ٨ 

مساًء إلى الساعة ١ ظهرًا. للتسجيل تلفون 
677٠/663٨-٨77 خالل ساعات العمل العادية 

)7 صباحًا - ٤ مساًء(.
مختبر االستالم:

عيادة الرعاية األولية: من 7 صباحًا إلى ٤ 
مساًء7:3٠ صباحا حتى ١:3٠ صباحًا.

cancerCare: 7 صباحًا - 2:3٠ بعد الظهر
المختبر التخصصي:  7 صباحًا - ٤ مساًء

طب األسنان: 7 صباحا - ١2 ظهرا ومن ١ - ٤ 
مساء لطلب أو إلغاء موعد طب األسنان 

اتصل على الرقم ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠، 2٤ ساعة.
وحدة االمومة والطفولة: )3 ساعات( خالل 

ساعات شهر رمضان 
قد يتم إحالتك من قبل الطبيب المعالج لك 

خالل شهر رمضان. 
عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

:PatientRelations@JHAH.com، هاتف 
٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا في األحساء 

من الساعة 7 صباحا إلى 3:3٠ مساء.
الصيدلية :

المدرا: ١١ ظهرًا - 3 مساًء
CancerCare: 7 صباحًا - ٤ مساًء

خدمات الطوارئ: 3 مساًء - 7 صباحًا يوميًا.
مبنى البرج تي ان -١7٨:  ٨ - ١١ صباحًا
الرعاية األولية: 7 صباحًا - 5 مساًء ثم 

7:3٠ مساًء - ١:3٠ صباحًا
العيادة التخصصية: 7 صباحا - ٤ مساء.

الرعاية الصحية األولية:
مواعيد العيادات: 7 صباحًا - ٤ مساًء.

الزيارة العابرة: من 7:3٠ صباحًا حتى 3٠:١ 
صباحًا.

زيارة نهاية األسبوع للرعاية األولية : ١٠ 
صباحًا - ٤ مساًء و7:3٠ مساًء - ١:3٠صباحًا.

ساعات الزيارة: من ١ إلى 9 مساء يوميًا.

رأس تنورة
مختبر االستالم: 7 صباحا - ٤ مساء

طب األسنان: من 7 صباحا إلى ٤ مساء 
لطلب أو إلغاء موعد لطب األسنان اتصل 

بالرقم
٨٠٠-3٠5-٤٤٤٤

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في رأس تنورة، من الساعة 7 صباحا إلى ٤ 
مساء حتى ١٠ يونيو، ثم من 9 صباحا إلى 3 

مساء ١١ إلى 22 يونيو 
الصيدلية: من 7 صباحا إلى ١2 منتصف 

الليل يوميًا.
الرعاية األولية: من الساعة 7 صباحًا إلى 
٤ مساًء وخدمات الطوارئ: بعد ساعات 

العمل

العضيلية
مختبر االستالم: 7 صباحا - 3:3٠ مساء

طب األسنان: مغلق في رمضان ما عدا 
يونيو 2٠ من الساعة 7 صباحًا - 3:3٠ مساًء
و ٨:3٠ صبحًا - 2:3٠ مساًء يوم يونو ١2،5  
لطب أسنان األطفال و العالج. لطلب أو 

إلغاء موعد طب األسنان اتصل على الرقم 
.٨٠٠-3٠5-٤٤٤٤

عالقات المرضى: لإلتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ 

الصيدلية: من 7 صباحا إلى 3:3٠ مساًء
وخدمات الطوارئ: بعد ساعات العمل

٢ ٠ ١ ٧ يونيو     |   W E L L B E I N G  ساعات العمل في رمضان........                                              ..........                                                                 ....                      


