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صيدلية العيادة التخصصية المحّدثة ُيعاد افتتاحها في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

للمقلعين عن التدخين ما مخاطر تعرضك لسرطان الرئة؟    

القيادة السريرية المستندة إلى نقاط القوة

كوادر طبية   

وصفات صحية

كيف تضيف الفواكه والخضروات إلى وجبات أطفالك؟ 

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الوظائف األساسية للكليتين

JHAH.com و Insite إلى ShareK مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينتقل من

داخل هذا العدد
د                     لعــد ا ا  هــذ خــل  ا د                                                                                              ٢ ٠ ١ ٧ س  ر مــا    |   W E L L B E I N G       

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

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

 )JHAH Physician Directory( ومن ثم إلى دليل أطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،) www.JHAH.com( وكل ما عليكم فعله هو الدخول إلى الموقع
واختيار اسم الطبيب الذي ترغبون في التّعرف عليه، حيث يمكنكم:  

مشاهدة صورته 	 
االطالع على تحصيله العلمي وتاريخه المهني 	 
االطالع على اختيارات اللغة، إن وجدت 	 
التّعرف على التخصصات الطبية المتوفرة	 

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

  
 

800-305-4444 www.jhah.com

تّعرفوا على 
أطبائكم في مركز 

جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي
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صيدلية العيادة التخصصية المحّدثة 
ُيعاد افتتاحها في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي في الظهران

صيدلية العيادة التخصصية المحّدثة ُيعاد افتتاحها في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران                                    ٢ ٠ ١ ٧ س  ر ما   |   W E L L B E I N G

بقلم: ليلى القفشات

ما يزال مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ملتزمًا بتنفيذ رؤيته 
ومهمته، والتي تتلخص في تعزيز صحة وعافية المرضى 

والزائرين الذين يرعاهم في بيئة من الجودة و النمو و التعلم. 
واخالصًا لهذا الوعد، فإن المركز يقوم بسلسلة واسعة من 

التغييرات في مجال الخدمات الصيدالنية، والتي تشمل: تطبيق 
أحدث التقنيات في هذا المجال، كنظام توزيع األدوية الروبوتي، 

وتوسيع رقعة الحصول على الرعاية الصحية من خالل افتتاح 
صيدلية جديدة في منطقة العمل الرئيسة في الظهران، وهي 

)مبنى البرج، والجناح الشمالي، والغرفة )TN-178(( وإعادة 
تجديد وتشكيل الخدمات الصيدالنية بما يدعم طرق التواصل 

بين المركز ومرضاه وتوفير خدمة االستشارات بين المريض 
والصيدلي – حيث تتيح هذه الخدمة للمريض الجلوس مع 

الصيدلي داخل مقصورة خاصة مزودة بنوافذ. والهدف األساسي 
من كل هذه التجديدات هو تعزيز تجارب المرضى وأسرهم. 

ومن آخر التجديدات التي طرأت في مجال الخدمات الصيدالني 
هي إعادة تصميم وتجديد صيدلية العيادة التخصصية في 

الظهران والواقعة في المبنى رقم )61(. ففي أسبوع واحد، تغّير 
شكل الصيدلية من تصميمها المعتاد إلى مكان نموذجي يعزز 

رعاية المرضى ويضمن الحصول على نتائج سريرية أفضل. 
والتصميم الجديد ليس مجرد طبقة جديدة من الطالء أو تحسين 
في العمليات، بل هو تصميم جديد بالكامل يضمن خدمة 600 

مريض يزورون هذه الصيدلية في اليوم الواحد، ويوفر المزايا التالية: 
ثمانية مقصورات خاصة يمكن الجلوس فيها وقد حّلت محل نظام 	 

الشباكين القديم. 
تقليص واضح في زمن االنتظار ألن المكان الجديد بدأ يستوعب 	 

عددًا أكبر من المرضى في وقت واحد. 
تعزيز وسائل التواصل ما بين المريض والصيدلي، وهذا ساعد 	 

الصيادلة في تطبيق معارفهم ومعلوماتهم ومهاراتهم السريرية 
في مساعدة المرضى لتحقيق األهداف الصحية التي يسعى لها 

الطبيب ومريضه. 
أصبح المريض يشعر براحة أكبر بتوفر األثاث الجديد والشاشات 	 

الرقمية الواضحة.  
وفي المستقبل القريب، ستقوم صيدلية العيادة التخصصية بتوفير 

خدمة عيادة تنسيق أدوية المرضى، والتي تعتبر من الخدمات المهمة 
والمفيدة للمرضى الذين يتناولون عددًا كبيرًا من األدوية والهدف منها 

المعالجة اآلمنة والفعالة للوصفات الطبية وتحسين النتائج الصحية 
وزيادة نسبة سالمة وأمن المريض. وعن هذه الخدمة الجديدة، يقول 

زكريا دوبيان، مدير خدمات الصيدلة في العيادات الخارجية في مركز 
JHAH أصبح بإمكان المرضى اآلن تلقي استشارات ومعلومات 

تثقيفية بشكل مباشر من الصيدلي، وهذا سينعكس إيجابًا على نتائجهم 
العالجية”. 

بيئة مناسبة لتعزيز الرعاية المطّورة 

تعزز المقصورات 
الخاصة التواصل و 
اإلستشارة ما بين 

المريض و الصيدلي 



صفحة 2

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
إعادة البصر للشباب

خدمة جديدة يقدمها 
مركز  جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي: جراحة 
القرنية 

افتتاح ميني ماركت 
الظهران في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

من أجل راحة المرضى والزوار والموظفين، يقدم ميني ماركت الظهران 
الذي أفتتح مؤخرًا خيارات واسعة للشراء من األطعمة التي تدوم طوياًل 
ومستلزمات التجميل والنظافة إضافة إلى مجموعة مختارة من الهدايا.

الموقع: 
ممر العيادة التخصصية، الغرفة )D 102 A(، المبنى رقم 61، الظهران 

ساعات العمل: 
من األحد إلى الخميس، من 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

يعتبر ميني ماركت الظهران جزءًا من منظومة مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي الواسعة، فهو يركز على تحسين تجارب المرضى. وقد اعتمدت 

عملية اختيار محتويات هذا المتجر الصغير على المعلومات التي ُجمعت 
من المرضى والكادر العامل في المركز، فمعروضاته تتنوع ما بين 

البضائع القابلة لالستهالك كالمأكوالت المغلفة والهدايا واألدوات 
الشخصية التي قد يحتاجها المريض أثناء إقامته في المستشفى، 

ويخضع هذا الميني ماركت إلدارة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية. إن 
كانت لديكم أية تعليقات أو مقترحات في هذا الشأن، الرجاء االتصال مع 

السيد منير حصوة عبر البريد اإللكتروني: 
  .MUNIR.HASWEH@JHAH com

 جراحة القرنية هي خدمة جديدة يقدمها مركز  جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يعتبر الكثيرون أن تمتعهم بنعمة البصر أمرًا مسلمًا به. ولكن، ماذا لو 
بدأت بفقدان هذه الحاسة المهمة في مطلع العشرينيات من عمرك؟ 

حصل ذلك مؤخرًا لشابين سعوديين. وقالت الدكتورة اشباال كاتاك، 
استشارية طب العيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: »أن هذين 

المريضين مصابان بالقرنية المخروطية، وهو مرض يصيب قرنية العين 
وشائع جدًا بين الشباب السعودي«. 

وقد انضمت الدكتورة كاتاك مؤخرًا إلى أسرة المركز، وهي تستخدم 
تقنية الفقاعة الكبيرة )Big Bubble( في إجراء جراحاتها الدقيقة 

والحساسة لتصحيح هذا المرض. واالسم اآلخر لهذه التقنية هو: 
)Deep Anterior Lamellar Keratoplasty( أي »استبدال األنسجة 

التالفة العميقة« وهي تسمح للجراح بإزالة كافة الطبقات المتضررة في 
القرنية واالحتفاظ فقط بطبقة البطانة الداخلية. 

وقبل وصول الدكتور كاتاك إلى المركز، كان المركز يحيل شهريًا 
مريضًا واحدًا مصابًا بالقرنية المخروطية إما إلى مستشفى الملك 

خالد التخصصي للعيون أو إلى أحد مستشفيات العيون في دبي. أما 
المرضى الذين يحققون هذا المعيار إلجراء هذه الجراحة الدقيقة والتي 
تتضمن زرع قرنية بسماكة كاملة فقط، فإن العمليات ُتجرى لهم في 

عيادة المرضى الخارجيين التي تكون مجهزة بطريقة تضمن التعافي 
السريع للمرضى وهذا النوع من العمليات ينطوي على نسبة ضئيلة من 

الخطر كرفض الجزء المزروع، ولكن عمومًا، يتمتع المريض بعدها بنظر 
أفضل عما كان في السابق. 

وقالت الدكتورة كاتاك عن الشابين السعوديين: »حددنا لكال المرضين 
موعدين للمتابعة بعد يوم واحد من العملية، وكالهما يتعافيان بشكل 

جيد، وخالل شهر واحد سيطرأ تحسن ملحوظ على حاسة اإلبصار 
لديهما«، وأضافت: »تطلبت العملية إجراء أربع وعشرون غرزة، ويجب 

أن تظل هذه الغرز في مكانها لعام كامل لضمان التعافي التام للقرنية 
الحساسة«. 



صفحة 3

                                                                          ٢ ٠ ١ ٧ س ر مــا   |   W E L L B E I N G   

مبنى جديد ُيضاف إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وهذا المبنى مخصص لتقديم خدمات الطب 
والصحة النفسية من أجل تقديم العالجات المناسبة وتعزيز صحة وسالمة المجتمع. أقيمت احتفالية 
افتتاح هذا المرفق الجديد في الثاني من شهر فبراير، وحضرها رئاسة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

السيد محّمد السقاف، رئيس مجلس إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومن كبار نواب الرؤساء 
في شركة أرامكو السعودية )الصورة(. اعتمد بناء هذا المرفق الجديد على تصميم لواحد من أبرز 

مؤسسات العلوم العصبية في المملكة المتحدة، والهدف منه تقديم نطاق واسع من الخدمات 
لمرضى العيادات الخارجية والمرضى المقيمين في المستشفى من األطفال والمراهقين والبالغين. 

من أبرز معالم ومرافق المبنى الجديد هي:  

1٠ غرف مخصصة لالستشارات النفسية 	 
1٠ غرف لالستشارات 	 
1٠ غرف لمرضى العيادة الخارجية من الرجال )غرف معزولة وفردية(	 
1٠ غرف لمرضى العيادة الخارجية من النساء )غرف معزولة وفردية(	 
غرفتان للعالج الجماعي لمرضى العيادة الخارجية	 
غرفتان للعالج الجماعي للمرضى المقيمين	 
غرفتان للفحص الطبي لمرضى العيادة الخارجية 	 
غرفتان للفحص الطبي للمرضى المقيمين  	 
جناحان للمرضى المقيمين )للرجال والنساء( 	 
غرفة عزل خاصة في كل جناح خاص بالمرضى المقيمين 	 
كل جناح خاص بالمرضى المقيمين سيكون مزّود بغرفة للفحص 	 

الطبي – مجهزة بالغازات الطبية وجهاز لتنظيم ضربات القلب 
وجهاز خاص بالطوارئ واإلنعاش. 

تم بناء جسر يربط بين هذا المبنى ومبنى المستشفى الرئيس لنقل 	 
المرضى بشكل آمن منه إلى المستشفى في حاالت الطوارئ.  

يوجد ممر يوصل بين عيادة المرضى المقيمين إلى الساحة 	 
الخارجية. 

اختيرت ألوان هذا المبنى بشكل خاص لكي تبعث في نفوس 	 
المرضى الطمأنينة والهدوء بعيدًا عن أجواء المستشفيات 

المعتادة. 
تم اختيار أثاث المبنى بشكل ُيراعى فيه سالمة وأمن المرضى. 	 
توجد في المبنى غرفة للياقة البدنية ومطبخ للمرضى مجهز بشكل 	 

خاص لمساعدة المرضى في تحسين المهارات التي يحتاجونها في 
حياتهم اليومية. 

تم إضافة ١٠١ موقف 
سيارات جديد و ١١9 تم 

تحويلها من أماكن وقوف 
السيارات العامة إلى مواقف 

مخصصة للمرضى. 

 االستمرار في النمو
غرف فردية

افتتاح مبنى معهد العلوم 
العصبية وخدمات الطب 

والصحة النفسية 

محمد م. السقاف رئيس مجلس إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ونائب الرئيس األول 
للعمليات والخدمات في شركة أرامكو السعودية، الدكتور دانييل ريغامونتي المدير التنفيذي 
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والدكتور عبد الصمد الجشي رئيس قسم الطب النفسي، 

بجولة في المرافق مع أبرز الموظفين.

١٠١ ١65 غرفة
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للمقلعين عن التدخين:

 ما مخاطر تعرضك 
لسرطان الرئة؟
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للمقلعين عن التدخين: ما مخاطر تعرضك لسرطان الرئة؟

للمقلعين عن التدخين: ما 
مخاطر تعرضك لسرطان الرئة؟

لنفترض أنك أقلعت عن التدخين قبل 
سنوات عديدة، أو حتى قبل عشرات 

السنوات، ومنذ ذلك الحين غّيرت أسلوب 
حياتك وأصبحت أفضل وأكثر صحة، 

ولكنك ما تزال ال تستطيع التوقف والقلق 
بشأن عاداتك القديمة وهل ستكون 

بسببها ُمعرضًا لإلصابة بسرطان الرئة؟ 
إن قرار التوقف عن التدخين ربما من أكثر 
القرارات أهمية التي اتخذتها في حياتك، 

فالتدخين كما هو معروف يّدمر تقريبًا 
كل عضو وكل منظومة عضوية في 

الجسم. فباإلضافة إلى أن التدخين يزيد 
من فرص إصابتك بأمراض القلب وانتفاخ 

الرئة والسكتة الدماغية واللوكيميا والربو 
والتهاب الرئة والسل، فمن المحتمل 

جدًا أن تصاب بمرض السرطان، والنوع 
المميت منه على وجه التحديد.

وحول هذا الموضوع، تقول د. بيجي 
النج )MSN، CRNP(، منسقة برنامج 
األورام الصدرية المتعدد التخصصات 
في مركز جونز هوبكنز سيدني كيميل 

الشامل للسرطان في بالتيمور في والية 
ميريالند في الواليات المتحدة األمريكية: 
“إن التدخين هو المسبب الرئيس لمرض 

السرطان والمسبب الرئيس للوفاة من 
مرض السرطان”، “إن 85 بالمئة من 

حاالت سرطان الرئة لها عالقة بالتدخين”.  
كما أن العيش المتواصل مع الشخص 

المّدخن )أو التدخين السلبي( يزيد من فرص 
اإلصابة بسرطان الرئة أو أي من أمراض 

القلب بمعدل يصل إلى 30 بالمئة. وبعد 
كل ذلك، ال يسعنى سوى أن نضيف لك 
حقيقة أخرى وهي أن التدخين والتّعرض 

لدخان التبغ يتسبب في ما يقارب من 480 
ألف حالة وفاة في العام الواحد. 

ووفقًا لدراسة طبية أجريت في عام 
2013م ونشرت في مجلة نيو أنجالند 

جورنال الطبية، فإن اإلقالع عن التدخين 
قبل سن األربعين يقلل من فرص الموت 

المبكر بسبب األمراض التي لها عالقة 
بالتدخين بنسبة 90 بالمئة، وأن اإلقالع 

عن التدخين بسن الرابعة والخمسين، يقلل 
ثلثي تلك الفرص.

حتى أن المدخن الذي يترك التدخين بعد 
إصابته بالسرطان يكون حظه أفضل في 

االستجابة للعالج والتعافي، وستقل فرص 
تعرضه للموت بسبب السرطان إلى 40 

بالمئة.

توصيات بشأن فحص السرطان 

بما أنك مقلع عن التدخين، فإن نسبة 
إصابتك باألمراض أقل بكثير من المدخن 

الحالي، ولكن لسوء الحظ، يكون خطر 
تعرضك للسرطان أعلى من الشخص 

المدخن. 
وإن كنت في السابق مّدخن شره، وبدأت 

التدخين في عمر مبكرة أو دّخنت لفترة 
طويلة من الزمن، فيتوجب عليك إجراء 
فحص سرطان الرئة سنويًا ولمدة 15 

عامًا على األقل، كما تقول د. بيجي النج. 
تتضمن هذه الفحوصات إجراء فحصين 

محوسبين للرسم الطبقي الشعاعي 
اللتقاط صور تفصيلية للرئتين. مع ذلك، 

ونتيجة للمقدار الضئيل من اإلشعاع 
الذي ينبعث أثناء هذا الفحص، فإن هذه 

الفحوصات بحد ذاتها قد تشكل خطرًا 
ضئياًل يؤدي لإلصابة بالسرطان.

يجب أن تناقش مع طبيبك عاداتك الخاصة 
بالتدخين وتاريخك األسري الطبي وحاجتك 

المحتملة إلجراء هذه الفحوصات. 

 ُ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

منسقة علم أورام الصدر 

البرنامج المتعدد التخصصات 
لمركز جونز هوبكنز سيدني 

كيميل الشامل للسرطان 
بيجي النج: منسقة برنامج 

أورام الصدر المتعدد 
التخصصات، عيادة فحص 
سرطان الرئة، عيادة العقد 

الرئوية. 
نالت شهادة الماجستير من 

كلية التمريض في جامعة 
جونز هوبكنز. 

اعتنت بالمرضى المصابين 
بأمراض الرئة والمريء في 

مستشفى جونز هوبكنز ألكثر 
من 20 عامًا، وتقود جميع 

الصفوف التثقيفية في 
عيادة أورام الصدر المتعددة 

التخصصات، حيث تقوم 
بتثقيف المرضى واألشخاص 

الذين يتولون رعايتهم بشأن 
سرطان الرئة والعالجات 

المختلفة وكيفية المحافظة 
على الصحة خالل تلك 

العالجات، وتناقش معهم 
كافة الفرص التي تتيح لهم 

فرص المشاركة في التجارب 
السريرية وكيفية الحصول 

على مختلف الخدمات 
المقدمة في جونز هوبكنز.  

  CRNP, MSN ,بيجي النغ
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القيادة السريرية المستندة 
على نقاط القوة 
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أرادت جيل بيبا، مساعدة مدير قسم 
التمريض لرعاية األطفال في مؤسسة 
جونز هوبكنز ميدسن )JHM( أن توصل 

رسالتين اثنتين إلى جميع المشاركين 
في مؤتمر القيادة المتقدمة الذي 

أقامه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
)JHAH(: “بناء نموذج قوي” و “أن 

تتماشى النتائج مع سرعة العالقات”. 

وقد أقيم المؤتمر في الفترة من 1 إلى 
2 من شهر مارس 2017، وكان الهدف 

منه المشاركة في التجارب الخاصة 
بالقيادة السريرية التي تمتلكها مؤسسة 
جونز هوبكنز ميدسن )JHM( ليس فقط 

مع كادر مركز )JHAH( وإنما مع 100 
تقريبًا من القيادات التمريضية العاملة 

في وزارة الصحة السعودية التي حضرت 
المؤتمر كذلك. 

على الرغم من سعة قاعة المؤتمر 
والتي اتسعت لـ 300 شخصًا، إال أن 

جلسات المؤتمر كانت تفاعلية إلى 
حد كبير، وفي هذا الشأن، يقول علي 

سعيد، رئيس قسم التمريض والرعاية 
السريرية في مستشفى الهيئة الملكية 
في الجبيل: “لقد سمح لنا هذا المؤتمر 
المشاركة في جلساته التفاعلية وتطبيق 
المعارف في الظروف الخاصة التي نمر 

بها أثناء عملنا”. 
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التحصيل العلمي: 
 حاصل على الزمالة الدراسية من الكلية الملكية لألطباء 	 

)FRCPC(، كندا، 2٠٠5
 البورد األمريكي لإلشعاع، 2٠٠5 	 
 حاصل على الزمالة الدراسية من الكلية الملكية ألخصائي 	 

األشعة )FRCPC(، لندن، المملكة المتحدة، 2٠٠1
 جامعة الملك عبد العزيز – جده، 1٩٩٠	 

التاريخ المهني: 
 استشاري في عالج األورام باألشعة، مركز جونز هوبكنز 	 

أرامكو الطبي، 2٠16 
استشاري في  عالج األورام باألشعة، ورئيس قسم  	 

عالج األورام باألشعة، ونائب رئيس قسم األورام في 
مستشفى الملك فيصل التخصصي، جده، 2٠13 - 2٠16 

 استشاري في عالج األورام باألشعة، مستشفى الملك 	 
فيصل التخصصي ومركز البحوث في المستشفى، 

الرياض، 2٠٠5 - 2٠13
 أستاذ مساعد، جامعة الفيصل، الرياض، 2٠٠3 - 2٠٠٩	 
برنامج التدريب على اإلقامة الطبية، جامعة تورنتو، كندا، 	 

 2٠٠5 -2٠٠2

اقتباس: 
“ أنا أستمتع حقًا بعملي ألنه يساعد الناس، و يتطلب العمل 
الجماعي و هناك شيء جديد كل يوم، كتنفيذ التكنولوجيات 
الجديدة التي تسمح لنا بتقديم مجموعة واسعة من خيارات 
العالج للمرضى لمساعدتهم على العيش حياة أطول بصحة 

أفضل بإذن الله تعالى”. 

د. عدنان الحبشي
استشاري عالج األورام باألشعة
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طبق الدجاج بالكسكس

وصفات صحية

الرسالة الصحية:
هذا الطبق صحي ومغذي ويحافظ على صحة 
القلب، كما يحتوي على العديد من المكونات 
اإلصابة  خطر  من  ويقلل  الجيدة  الغذائية 
السرطانات  أنواع  وبعض  الدماغية  بالسكتة 
األكسدة.  ومضادات  باأللياف  غني  لكونه 
والنساء  والبالغين  لألطفال  مناسب  وهو 
الحوامل والمرضعات وكبار السن. نوصي بأن 
يستشير مرضى السكري خبير التغذية الخاص 
الكمية  الكربوهيدرات في  بهم بشأن مقادير 
فإن  عمومًا،  ولكن  الطبق،  هذا  من  الواحدة 
نصف كوب منه يعادل كمية أو مقدارًا واحدًا 

من الكربوهيدرات.  

المقادير لـ 6 أشخاص )كوب واحد من 
الكسكس لكل واحد( 

6 قطع من الدجاج المنزوع العظم 	 
والجلد )كل قطعة 15٠ غرام – 5 

أونصات( 
½ ملعقة طعام من الفلفل 	 

األسود المطحون 
½ ملعقة طعام من الكمون 	 
½ ملعقة طعام من البابريكا 	 
½ ملعقة طعام من الكركم 	 
ملعقة طعام من زيت الزيتون 	 
ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 
1½ كوب من الكسكس )25٠ غرام(	 
½ ملعقة طعام من بذور الكمون 	 
½ ملعقة طعام من بذور الكزبرة 	 
2 فص ثوم )مفروم( 	 
½ كوب من البصل المفروم 	 
كوب من الجزر المقطع إلى 	 

مكعبات صغيرة 
كوب من الكوسا المقطعة إلى 	 

مكعبات صغيرة
½ كوب من الكزبرة المفرومة 	 
3 كوب من مرق الدجاج المّعد قبل 	 

فترة قصيرة  
1 كوب من الحمص المطبوخ 	 
ورق النعنع للتزيين	 

طريقة التحضير: 
قم بتتبيل قطع الدجاج بالفلفل األسود 
والكركم والكزبرة والكمون وزيت الزيتون 

واتركه في الثالجة لساعة واحدة. 
ضع زيت الكانوال في قدر عميق للطبخ 
ودعه يسخن، ثم أضف البصل المفروم 

والثوم ومكعبات الجزر والكوسا مع 
مسحوق الفلفل وحّرك المكونات على 

نار متوسطة لـ 5 دقائق. 
أضف رشة من الكمون والكركم وبذور 

الكزبرة وحّرك المكونات لدقيقتين 
أخريين. 

أضف مرق الدجاج والحمص المطبوخ 
والكزبرة الطازجة المفرومة. ضع 

الغطاء على القدر ودع المكونات تغلي 
ثم أخفض الحرارة قلياًل واتركها هكذا 

لعشرة دقائق. 
ابعد القدر عن النار واضف إليه 

الكسكس وحّركه قلياًل وضع الغطاء مرة 
أخرى، ودع الكسكس ُيطبخ على بخار 

القدر لـ 15 دقيقة. 
استخدم المشواة أو مقالة لشّي وطبخ 

قطع الدجاج المتبلة مسبقًا. 
حّرك الكسكس بعد أن أمتص كل الماء 

الموجود في القدر بشوكة أو ملعقة 
وقّدمه ساخنًا مع الدجاج المشوي وزّين 

الطبق بأوراق النعناع والسلطة.
المحتوى من الدهون والسعرات 

الحرارية: 
35٠ سعرة حرارية مع قطع الدجاج 	 

المنزوعة الجلد
8 غرام من الدهون غير المشبعة 	 

تقريبًا

يعتبر هذا الطبق من أشهر وأشهى األطباق في شمال أفريقيا، ويتميز بمكوناته الغذائية الغنية ونكهته الفريدة والرائعة إضافة إلى رائحته الطيبة. وهو عبارة 
عن كرات من السميد المطبوخة بمرق الدجاج. في مناطق أخرى في العالم، ُيصنع الكسكس من الشعير المطحون أو من دقيق الذرة. 
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 إلى وجبات أطفالك؟
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كيف تضيف الفواكه والخضروات

من المعروف أن الفواكه والخضروات 
مهمة للغاية لنا نحن البالغين ولألطفال 

بكل مراحلهم العمرية، ألنها غنية 
بالمواد المغذية األساسية كالفيتامينات 
والمعادن ومضادات األكسدة واأللياف 

أيضًا، كما أن أهميتها تكمن في أنها 
تدعم صحة القلب وتقلل من خطر 

االصابة باألزمات القلبية أو السكتات 
الدماغية، ناهيك عن أنها ُتسهم 

في تقوية جهاز المناعة في الجسم 
وتقلل من خطر اإلصابة بشتى أنواع 

السرطانات.
ومن منطلق هذه الحقائق، نحن نوصي 

األهل بجعل الفواكه والخضروات 
جزءًا أساسيًا من وجبات أطفالهم 

منذ المراحل األولى لحياتهم، ويمكن 
تقديمها في شكل مهروس أو مطبوخ 
أو مسلوق لألطفال في سن الخمسة 
شهور، أو في شكل مقّطع وخالي من 
البذور والقشور في سن العشرة شهور.

ودعمًا لهذه الفكرة المهمة، يقدم قسم 
التغذية السريرية وخدمات التغذية في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بعض 
النصائح لألهل قد تساعد في جعل 

أطفالهم يميلون أكثر لتناول الخضروات 
والفواكه: 

يجب أن يكون األهل أنفسهم 	 
قدوة ألطفالهم بأن يكثروا من 

تناول الخضروات والفواكه أمام 
أطفالهم. 

شّجع طفلك على تناول الخضروات 	 
والفواكه من عمر مبكر وساعدهم 
في اتباع العادات الغذائية الصحية 

والمحافظة عليها. 
دع طفلك ُيسهم في التسوق 	 

معك وشجعه على اختيار 
الخضروات والفواكه واألطعمة 

الصحية األخرى. 
أشرح لطفلك فوائد الخضروات 	 

والفواكه وضرورة تجنب الخيارات 
الغذائية غير الصحية. 

قم بتقطيع الخضروات والفواكه 	 

في أشكال مسلية وجميلة وبأحجام 
صغيرة. 

قدم لطفلك تشكيلة من 	 
الخضروات والفواكه ذات األلوان 

البراقة والمتنوعة.  
قم بغسل الخضروات والفواكه 	 

جيدًا واحفظها في حاويات نظيفة 
داخل الثالجة لتكون جاهزة لتناولها 

دائمًا كوجبات خفيفة. 
يمكنك عمل خليط من الزبادي أو 	 

الحليب والفواكه من دون إضافة 
السكر أو أية مواد سكرية.  

أضف الفواكه إلى صحن الفطور 	 
الخاص بطفلك أو إلى الحلويات. 

أضف شرائح الخضروات إلى 	 
الساندويشات أو الرز أو الباستا أو 

الحساء. 
ضع حبات مغسولة من الخضروات 	 

والفواكه في الحقيبة المدرسية 
لطفلك.    



صفحة 1٠

 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

أكثر من

١,9٧8 
متابع

 أكثر من

895
متابع

٢٤9
متابع

١٧،8٧3 
مشاهدة

أكثر من

١،٢١5
متابع

أكثر من

٤٤,8٤٤
متابع
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 هل أنت
أحدهم؟

Johns Hopkins Aramco
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins AramcoHealthcare

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS

كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي ؟ 

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

المركــزي )CCC( مــن خــالل الرقــم التالــي:

٨٠٠-3٠5-444  )من داخل المملكة(	 
أو +٩66-13-٨٧٧-3٨٨٨  )من خارج المملكة(	 

تتوفــر هــذه الخدمــة اآلليــة يوميــا وألربــع وعشــرين ســاعة 
ــام األســبوع. وإن رغبــت فــي التحــدث مــع مأمــوري  طــوال أي
 )CCC( ــز االتصــال المركــزي ــاء االتصــال بمرك االتصــال، الرج
مــن الســاعة ٧ صباحــًا إلــى 4 عصــرًا، مــن األحــد إلــى الخميــس. 

ــا”  ــارة الصفحــة “اتصــل بن ــد مــن المعلومــات، الرجــاء زي للمزي
http://www.JHAH.com )Contact Us( علــى الموقــع: 
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
إلى الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،11٠ لألمن وسيارات 

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

اإلسعاف و ٩٩٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠11٠ 5٧2 13 ٩66+

األحساء: اتصل على ٩٩٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
٩٩٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم: ٠11٠ 6٧3 13 

+٩66

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٧11٠ 5٧6 13 ٩66+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-4444-3٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨٧٧-13-٩66+ من خارج 

المملكة

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

٠556٠٠٠46٨ 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 4444- 3٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨3-	 
 +٩66-13-٨٧٧

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨4٠٠-٨٧٧، خالل أوقات العمل 

الرسمية. 

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

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

هل ترغب في التطوع بمركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبي؟ لتتطوع يجب أن: تتمتع 
بصحة جيدة، أن يكون عمرك 1٨ سنة أو 
أكثر، لديك إلمام كاٍف باللغة اإلنجليزية. 

للتطوع، أرسل رسالة إلكترونية على البريد 
اإللكتروني

هل أنِت حامل؟ إذا كنتي حاماًل 12 أسبوع 	 
أو أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل 

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

 	 :)3H( 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 4444- 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  ٠556٠٠٠46٨ 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  4444- 

3٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة على 
الهاتف رقم :

+٩66-13-٨٨٨-٨٧٧3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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الوظائف األساسية 
للكلى 



صفحة 13

الوظائف األساسية للكلى     

قبل  من  مرة  ألول  المادة  هذه  ُنشرت 
مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 
إعادة  تم  وقد  ميدسن،  هوبكنز  جونز 
موافقة  على  بناءًا  هنا  وطبعها  نشرها 
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

     المحافظة على صحة العظام 
تلعب الكلى دورًا بارزًا في أنتاج الفيتامين 
دال، الذي يمتص الكالسيوم والفسفور، 

المعدنين المهمين في المحافظة على 
صحة العظام. كما تساعد الكلى في 

المحافظة على توازن الكالسيوم والفسفور 
في الجسم.

     إبقاء مستويات ضمن المعدالت 
الطبيعية

أي طعام نتناوله قد يرفع أو يخفض مقدار 
الحموضة في الجسم. والكلى تحافظ 

على توازن الحموضة )pH( )وهو مقياس 
الحوامض والمواد القاعدية( إما من خالل 

إزالة أو تعديل كميات الحموضة والسيطرة 
على العوامل األخرى.

د. دافني نايسلي
أستاذًا مساعدًا للطب

تعمل د. دافني كيناسيلي 
أستاذًا مساعدًا للطب في 

كلية الطب في جامعة جونز 
هوبكنز، وتركز اهتماماتها 

السريرية على مرض “اعتالل 
 diabetic( ”الكلى السكري

nephropathy( وعملية 
غسل الكلى المنزلية. 

نالت شهادتها الجامعية في 
الطب من كلية برودي للطب 

في جامعة إيست كارولينا 
واستطاعت إكمال متطلبات 

إقامتها الطبية في الطب 
الباطني في مركز فيدانت 
الطبي في جرينفيل، في 

N.C.، ومن ثم ُمنحت زمالة 
دراسية في أمراض الكلى 
السريرية جامعة فيرجينيا 

هيلث سيستم. والتحقت 
للعمل في أقسام جونز 

هوبكنز كأستاذة جامعية منذ 
العام 2٠14م. 

وهي مجازة للعمل كطبيبة 
في الطب الباطني وأمراض 

الكلى من قبل البورد 
األمريكي للطب الباطني.  

خمس وظائف األساسية 
للكلى

هل تعلم بأن الكلى تلعب دورًا مهمًا في 
المحافظة على وظائف الجسم األخرى؟ 

تقدم الدكتورة دافني كينايسلي )ماجستير 
في الطب(، اخصائية طب الكلى في مركز 

جونز هوبكنز بايفيو في بالتيمور، في 
الواليات المتحدة األمريكية، أهم خمسة 

وظائف تؤديها الكلى السليمة:

     إزالة الفضالت والسوائل الفائضة عن 
حاجة الجسم 

يمكن تشبيه عمل الكلى بالفلتر الفائق 
السرعة والقوة، حيث تستطيع معالجة ما 
بين 12٠ إلى 15٠ كوارتات من الدم يوميًا 
لتكوين كوارت واحد أو أثنين من البول. 

وهذه العملية تمنع تراكم الفضالت 
والمواد الضارة والسوائل الفائضة 

والمحافظة على صحة الجسم ككل. 

     إبقاء ضغط الدم ضمن المعدالت 
الطبيعية 

تحافظ الكلى على ضغط الدم من خالل 
التحكم في كميات الدم في الجسم، 

فعندما يزيد مقدار الدم في الجسم أو 
عندما يقل مقدار الدم المتدفق إلى الكلى، 

فإن ذلك يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم.

      تكوين خاليا الدم الحمراء
الكلى التي تتمتع بصحة جيدة تنتج 

هورمونًا يعزز قدرة نخاع العظم على 
تكوين خاليا الدم الحمراء التي تنقل بدورها 

األوكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء 
الجسم األخرى. ولكن إن قّل عدد خاليا الدم 

الحمراء في الجسم، فقد يصاب الشخص 
باألنيميا )فقر الدم( أو بأمراض أخرى في 

الدم.
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صفحة 14

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينتقل من 
JHAH.com و Insite إلى ShareK

أصبح الموقع www.JHAH.com موقعًا مركزيًا يستطيع جميع مرضانا وكادرنا وأسّرهم الدخول إليه والحصول على المعلومات 
التي يريدونها أو االطالع على الملف الشخصي ألطبائهم. زوروا موقعنا على شبكة اإلنترنت دائمًا حيث ستجدون المزيد من 

الخدمات والمعلومات الصحية واألحداث التي سُتعرض خالل األشهر القادمة.
تم افتتاح الشبكة الداخلية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتكون جزءًا من مشروع IT Carve Out. علمًا بأن المعلومات التي 

.InSite واليوم انتقلت إلى ShareK كانت تخص كادر المركز كانت موجودة على موقع
بالتسويق  تتعلق  التي  العمل  ورشات  من  عدد  حضور  إلى  بالمرضى  الخاصة  الخدمات  مع  العاملين  الممثلين  دعوة  وسيتم 

واالتصاالت من أجل تحديث ونقل محتويات منتقاة تتعلق بصحة المرضى.

روابط مفيدة: 
معلومات االتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تم نقل وإعادة تسمية الشبكة الداخلية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والمسماة Member website، واسمها الجديد: 

InSite

معلومات االتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
www.JHAH.com أذهب إلى الموقع

ِجد، اختار، أو غّير طبيبك 
 www.JHAH.com أذهب إلى الموقع

حّدد موعد، أو أطلب إعادة صرف دواء  

 .My Information الموجودة تحت Medical وانقر على MyHome أذهب إلى الصفحة

.inquiries@jhah.com ال تستطيع إيجاد ما تبحث عنه؟ الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى

    JHAH.com و Insite إلى ShareK مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ينتقل من                                                             ٢ ٠ ١ ٧ س  ر ما    |   W E L L B E I N G


