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كيف تقلل من شعورك بالجوع خالل شهر رمضان

سنوات الخبرة + أحدث المعدات = برنامج جراحة القلب الجديد في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مركز جونز هوبكنز ارامكو و جونز هوبكنز ميديسن – تطوران برنامج متقدم في جراحة األوعية الدموية             

ُحّلة جديدة وطريقة جديدة لخدمة المرضى مبنى الرعاية األولية في الظهران

شعاع أمل

ابتسامات وضحكات جائزة قيمة 

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس

نصائح غذائية لتخفيف الوزن في شهر رمضان المبارك

هل من الممكن أن يضرني الصيام؟

يتمنى قسم الخدمات الصيدلية لكم ولمحبيكم أجمل وأطيب األمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك

األسئلة الشائعة لغير المسلمين

شهر رمضان المبارك من غير تدخين

صحة األطفال خالل شهر رمضان

نصائح لتجنب الجفاف خالل شهر رمضان

وصفات صحية 

كوادر طبية

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي    

.ساعات العمل في رمضان 

داخل هذا العدد
د                    لعــد ا ا  هــذ خــل  ا د                                                                                                        ٢ ٠ ١ ٧ يــو  ما    |   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.

أصبح بإمكانكم اليوم أن تتطلعوا على الملف الشخصي لطبيب األسرة الخاص 
بكم أو الطبيب األخصائي أو طبيب األسنان من خالل الدخول إلى دليل أطباء 
 JHAH Physician( مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  على موقعنا اإللكتروني
Directory(. 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.
وكل ما عليكم فعله هو الدخول إلى الموقع )www.JHAH.com (، ومن ثم إلى 
 )JHAH Physician Directory( الطبي  أرامكو  دليل أطباء مركز جونز هوبكنز 

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

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

  
 

800-305-4444 www.jhah.com

تّعرفوا على أطبائكم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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صفحة ١

؟ ن مضــا ر شــهر  ل  خــال ع  لجــو با ك  ر شــعو مــن  تقلــل  كيــف                                                         ٢ ٠ ١ ٧ يــو  ما  |   W E L L B E I N G

كيف تقلل من شعورك بالجوع خالل 
شهر رمضان؟

للحد من الشعور بالجوع:
تناول وجبة اإلفطار في الوقت المحدد لها أي عند غروب 	 

الشمس، كما هو مسموح به.
قَسم وجباتك إلى وجبات )اإلفطار، منتصف الليل، السحور(	 
أَخر وجبة السحور لوقت الفجر )أقرب ما يمكن إلى شروق 	 

الشمس كما هو مسموح به(.
تناول المزيد من البروتين في وجبة السحور.	 
تناول الطعام بطيء الهضم في وقت السحور، مثل 	 

الجبن، اللبنة، اللبن، العدس، الفول، الشوفان، زبدة الفول 
السوداني، الفواكه المجففة، واللحوم الخالية من الدهون.

زد كمية األلياف الخاص في وجبة السحور، مثل خبز القمح 	 
والبقول، السلطة، والخضار والفاكهة المجففة.

قَلل من تناول الحلويات مثل الجيلو والمربى، والعسل، 	 
والحلوى، والمشروبات السكرية.

تجنب رائحة الطعام خالل النهار، ألنها تزيد من الشهية 	 
والشعور بالجوع.

ال تمارس الرياضة أثناء النهار، من األفضل ممارستها مساًء.	 

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 أحدث العدد، يرجى زيارة صفحة األخبار والمقاالت على 
www.JHAH.com



صفحة ٢

سنوات الخبرة + أحدث المعدات = برنامج جراحة القلب الجديد في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

سنوات الخبرة + أحدث المعدات = برنامج جراحة 
القلب الجديد في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

بقلم برادلي ويلكنسون

تصوير: ليلى القفشات

 قال الدكتور هاري باريسيس “لقد ثبت أن جراحة القلب تعمل 
على زيادة العمر المتوقع اكثر من أشكال العالج االخرى ولهذا 

السبب نفعل ذلك “ . 
أطلق الدكتور باريسيس رئيس برنامج جراحة القلب برنامج الجراحة 

القلبية الجديد بعد أن أمضى أكثر من عقد من الزمن في إجراء 
أكثر من ٥٠٠٠ عملية جراحية للقلب والصدر في المملكة المتحدة 

مع فريق ال يقل عنه خبرة. 
في ١٧ أبريل، بدأ عمل تحويلة للشريان التاجي اعقبها في األيام 
التسعة الالحقة 6 عمليات تحويل ُأخرى  واستبدال صمام واحد.

وقال الدكتور باريسيس “جميع العمليات مرت دون مضاعفات 
، وفي الموعد المحدد خرج المريض الثاني بعد 6 ايام من اجراء 
العملية ، والمريض األول الذي كانت عمليته اكثر تعقيدًا خرج 
في اليوم السابع. نحن سعداء جدًا مع جميع هذه النتائج. وفي 
المستقبل، لدينا القدرة على إجراء 3-٥ عمليات في األسبوع". 

وكان من بين الجراحين المبادرين جراحان من جونز هوبكنز 
مديسين هما؛ الدكتور كينتون زهر أستاذ مشارك بقسم الجراحة 
وقسم جراحة القلب، والدكتور دان بيركويتز أستاذ قسم التخدير 

وطب العناية الحرجة، مدير قسم التخدير. والبرنامج جزء من 



صفحة 3

W  |  مايو ٢٠١٧                                                                           E L L B E I N G

القلب في اليد
ال تأخذ ذلك حرفيًا، ولكن يمكنك أن تأخذه بدقة عند 
الحديث عن أخصائي الرعاية الصحية المعروف باسم 

اختصاصي التروية . 
 قال إبراهيم القحطاني ، اخصائي التروية االول في مركز 

جونز هوبكنز ارامكو الطبي وهو عضو في فريق جراحة 
القلب “ نحن مسؤولون عن إدارة وظائف الدورة الدموية 

والجهاز التنفسي للمريض عندما يخضع لعملية جراحية 
في القلب ، والقلب يكون قد توقف عن الضخ وهذا 

يتيح للجراح في هذه الحالة اي الدكتور باريسيس، التركيز 
على الجراحة وعدم االنشغال بوظائف المريض الحياتية” 

.
اثناء العملية يتم توصيل المريض إلى مضخة قلبية 

رئوية تحافظ على امداد الدم باألكسجين وتدفقه ، وقال 
القحطاني: “هذه عملية ديناميكية، حيث في جميع 

مراحل العملية، يظل الفريق على اتصال مستمر لضمان 
استقرار حالة المريض”. 

برنامج شركاء في التميز الجراحي 
و الذي يجمع بين الرعاية الطبية 

التقليدية عالية الجودة المقدمة من 
سامسو، دائرة الخدمات الطبية بأرامكو 

السعودية ) سابقًا( مع نواحي القوة 
التعليمية والسريرية الشهيرة لدى جونز 

هوبكنز مديسين.
قال الدكتور زهر: “لقد بدأت برامج 
جراحة القلب في عدة بلدان واثناء 

عملية التحضير المسبق، كان 
الموظفون الفنيون والصيدلة وجميع 

المعدات الجراحية جاهزون وعلى 
استعداد للبدء.”

وقال الدكتور بيركويتز: “إن جراحة 
القلب هي جهد جماعي بحت” والفريق 
بقوة أضعف حلقة رابطة فيه. الروابط 

في برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي كلها قوية. مرافق حديثة مع 

أدوات جراحية جيدة، وعاملون مفعمون 
بالحماس ومدربون تدريبًا جيدًا، واألهم 

من كل ذلك لديهم مهارات اتصال 
شخصي ممتازة” . 

يقول الدكتور باريسيس: “عادة مع 
برنامج جديد، تتجنب البدء في الحاالت 

المعقدة”. “في حالتنا هذه وبفضل 
شراكتنا مع جونز هوبكنز مديسين، كنا 

واثقين من أننا يمكن معالجة بعض 
القضايا الصعبة منذ البداية” وأضاف 

الدكتور باريسيس “نحن على ثقة كبيرة 
ونركز بشكل كبير على بناء برنامج 

قوي وعالي الجودة من شأنه أن يفيد 
مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

لسنوات قادمة”.
“وقال الدكتور دانييل ريغامونتي 
الرئيس التنفيذي في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي “هذه خطوة 
انتقالية هامة أخرى في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي ويطلق المركز 
برامج مماثلة تتطلب مستوى عال من 

اإللتزام للحفاظ علی أعلی جودة للرعایة 
الصحیة. ومن أجل الحفاظ عليها، 

ستحتاج هذه البرامج إلى التوسع خارج 
قاعدة المرضى التاريخية لدينا وال تزال 
مهمة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

هي افادة موظفي أرامكو وأفراد 
عائلتهم من خالل تقديم خدمات عالية 
الجودة، وفي الوقت نفسه المساهمة 
في إنجاح برنامج رؤية المملكة ٢٠3٠”   

.



صفحة ٤

مركز جونز هوبكنز أرامكو و جونز هوبكنز ميديسن – تطوران 
برنامج متقدم في جراحة األوعية الدموية

التقدم التكنولوجي يعني تشخيص مبكر، ومخاطر أقل وألم أقل للمرضى
بقلم: كريستن بينيرو  

             مركز جونز هوبكنز ارامكو و جونز هوبكنز ميديسن – تطوران برنامج متقدم في جراحة األوعية الدموية

عندما كان عمر جيمس بالك ١٢ عاما، شاهد والده يعاني من أزمة 
قلبية ولحسن الحظ، كان للحادث بعض النتائج اإليجابية: جراحتين 

للقلب وعاش والده ما يقارب أربعة عقود بعد الجراحة وبشكل 
جيد. باإلضافة إلى ذلك، يقول بالك: “أعطاني ذلك معرفة مبكرة 

في األمور المنقذة للحياة بواسطة الطب والجراحة.”
أدت هذه األحداث إلى ان يكون بالك اآلن مدير قسم جراحة 

وعالج األوعية الدموية في مستشفى جونز هوبكنز. منذ تأسيس  
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في عام ٢٠١٤، عمل هو وغيره 

من خبراء جونز هوبكنز ميديسن مع الزمالء في برنامج جراحة 
األوعية الدموية المتقدمة في مركز الظهران الصحي.

في وقت مبكر قدر الخبراء من المؤسستين أنه من الضروري 
معالجة الزيادة الكبيرة في حاالت العجز والوفيات المرتبطة 

باألوعية الدموية في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال 
في العديد من الدول الصناعية األخرى.

وقال د. دانييل ريغامونتي، كبير اإلداريين التنفيذيين لمركز 



صفحة ٥

طوال عامي ٢٠١٥ و ٢٠١6، قدم 
بالك تدريبا في األوعية الدموية 
المتقدمة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبيوعمل مع األطباء 

هناك لتطوير البرنامج. عقب زيارة 
في سبتمبر ٢٠١٥، بدأ بالك أيضا 

مشاركة في التناوب السريري ، 
وإجراء عمليات جراحية أقل تدخاًل 

لمرضى جونز هوبكنز ارامكو ، وهو 
يواصل السفر إلى المملكة إلجراء 

عمليات جراحية معقدة في األوعية 
الدموية.

قال في رحلته األخيرة، “كان لدينا 
عمل جماعي كبير يضم عدد من 

الممرضين والتكنولوجيين وأطباء 
القلب وأخصائيي األشعة التدخلية 

وجراحي األوعية الدموية وجميع 
الحاالت تمت بشكل حسن جدا”.

حصل هذا البرنامج على دعم خبراء 
آخرين من مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي بما في ذلك كريستوفر 
أبوالريج، من برنامج األوعية الدموية 

في مستشفى جونز هوبكنز، 
الذي كان في المملكة في مارس 
الماضي للمشاركة في أول ادواره 

في االوعية الدموية واإلشراف على 
تسع حاالت.

المعالم ونقاط القوة
خطوة هامة في تقدم برنامج 

األوعية الدموية في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي كانت انشاء 
مختبر لألوعية الدموية والقسطرة 
لتحديد المرضى الذين يعانون من 

أمراض األوعية الدموية بتدخل ادنى 
، مثل الموجات فوق الصوتية. 

في المختبر الجديد الذي بدأ عمله 
في أكتوبر ٢٠١6 - يمكن تشخيص 

المرضى مبكرا، والعالج بتدخل 
جراحي طفيف لتحل محل إجراءات 
األوعية الدموية المفتوحة األكثر 

تعقيدا.

جونز هوبكنز أرامكو الطبي إن أحد 
مجاالت تركيزنا الرئيسية هو خدمات 

القلب واألوعية الدموية. “نحن 
نستثمر في القدرات والتسهيالت 
والبرامج الجديدة ألننا نركز بشكل 

مكثف على تعزيز وتوسيع هذه 
الخدمات لمواصلة تلبية احتياجات 

المرضى من الرعاية الصحية 
الحرجة”.

وهكذا بدأ مركز جونز هوبكنز أرامكو  
الطبي و جونز هوبكنز ميديسن في 

تطوير برنامج لعالج األوعية الدموية 
أكثر شموال في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي مع التركيز على توفير 
مختبر لتصوير األوعية الدموية 
والعالج بالمنظار- جميع هذه 

الوسائل تنطوي على تدخل جراحي 
اقل في عالج أمراض الشرايين 

واألوردة.

شرع بالك وهيثم حسون جراح 
األوعية الدموية الرائد والمدير 
الطبي العالمي لجونز هوبكنز 

ميديسن إنترناشونال في تطوير 
البرنامج بتقييم أولي في مارس 

٢٠١٤ وفي شهر أكتوبر ٢٠١٤، أجرى 
حسون أول عملية جراحية إلصالح 

تمدد األورطي في تاريخ الرعاية 
الصحية لشركة أرامكو السعودية.
يعمل جراحو األوعية الدموية في 

جونز هوبكنز ميديسن بشكل وثيق 
مع وديع بن صديق، رئيس برنامج 

جراحة األوعية الدموية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي. غيث 

خوجير؛ وعبد المطلب مصلوم 
انضما إلى الفريق العام الماضي. 
يقول بالك: “إنهم خبراء في أداء 

عمليات أكثر تقليدية ولديهم 
مستوى كبير من االطمئنان في 

إدارة مرضى األوعية الدموية، كما 
أرادوا إضافة تقنيات أقل تدخال في 

األوعية الدموية والقسطرة إلى 
حزمة مهاراتهم”.

أبوالريج وديانا كول، المدير الفني 
في مختبر األوعية الدموية مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، عمال 
بشكل وثيق مع كارولين باركر، 

خبيرة مسجلة في األوعية الدموية  
تم التعاقد معها مؤخرًا للمساعدة 
في تشغيل مختبر تصوير األوعية 

الدموية وسيقدم هذا المختبر 
خدمات جديدة وفحوص ألمراض 
األوعية الدموية، بهدف أن يصبح 

أول مختبر لألوعية الدموية في 
الشرق األوسط يحصل على اعتماد 

من لجنة اعتماد انتروسوسيتال 
المرموقة. 

يقول بن صديق: “وجود مختبرات 
حديثة يمكن جراحي األوعية الدموية 
اإلستفادة من العالجات الحالية مما 
يعني مخاطر أقل من المضاعفات، 

وألم أقل ، وإقامة اقل في 
المستشفى لمرضانا”. “إنها شهادة 

حقيقية على أحدث ما توصلت 
إليه جونز هوبكنز ارامكو  في رعاية 

القلب واألوعية الدموية.
تشمل المعالم الرئيسية األخرى 

للبرنامج مواصلة التدريب الجراحي 
وتأسيس مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي كمركز وظيفي عالي األداء 
يضم األشعة التدخلية، وأمراض 

القلب وجراحة األوعية الدموية 
الستغالل خبراتهم المشتركة.

يعتقد بالك ان من أبرز نقاط القوة 
في برنامج األوعية الدموية في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو 
موظفوها ويقول: “إنهم حريصون 

حقا ويريدون جعل هذا المكان 
هو االفضل في المنطقة لجراحة 
األوعية الدموية. هذا هو هدفنا، 

ونحن في طريقنا إليه “.

W  |  مايو ٢٠١٧                                                                           E L L B E I N G
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شعاع من األمل

هذه التكنولوجيا واحدة من المسرعات الخطيــة األكثر تقدما في 
العالــــم يطلق عليها ) تروبيم( وقد استخدمت في جونز هوبكنز 

أرامكو اول مرة لمعالجة السرطان في أبريل ٢٠١6 .
Cancercare، قسم من معهد األورام، يستخدم مسرعات 

تصوير:  ليلى القفشات 

خطية لعالج األورام منذ ما يقرب من ٢٠ عاما. وقال الدكتور 
ماجد العثمان، رئيس وحدة تقنية اإلشعاع، وأخصائي تشعيع 

األورام: “يتمتع عضو فريقنا بخبرة تمتد إلى ١٥ عاما في استخدام 
المسرعات الخطية. “إن الجمع بين الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة 

يفيد مرضانا بشكل كبير”.

يستخدم اطباء جونز هوبكنز أرامكو هذا الجهاز وهو أحدث ما توصلت اليه 
التكنولوجيا من اجهزة لعالج السرطان باالشعة في أي مكان من الجسم 

يتطلب عالج باالشعة، بما في ذلك الرئة والثدي والرأس والعنق. 
في هذا النوع من العالج يتعرض المريض لحزمة اشعة لفترة أقصر وذلك 	 

للحد من اآلثار الجانبية المحتملة .
 يوفر هذا الجهاز معلومات مستخرجة من دالالت التنفس حيث يراقب 	 

حركة الورم من خالل عملية التنفس، مما يتيح تحديد واضح ودقيق 
لألهداف المتحركة .

من اليمين: الدكتور ماجد العثمان، الدكتورة 
نفيسة فارس و اماندا نيكام، فيصل الحجي، 

طارق الهاجري، محمد شعبان، عبد الكريم 
األحمري، الدكتور عدنان الحبشي 



صفحة ٧

ابتسامات وضحكات
جائزة قيمة 

ال يتعلق األمر بالبحث عن  صغار الطيور وال 
حول البقاء ضمن الخطوط وال حول ايجاد 

طريقك للخروج بنجاح من متاهة. انه حول 
المرح ، حول تلوين العالم الذي نعيش فيه. 

هو عن الخروج من مشاكلك للحظة فقط. انه 
كتاب ألعاب لألطفال.

قدمت مجموعة من الطالب في جامعة 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل برئاسة لينا 

سعيد الدخيخ، منسقة شئون  الطالب 
والمشاريع، للمرضى الصغار وعائالتهم الذين 
هم في زيارة لمرضى السرطان لالطفال في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تلك الفرص. 
لقد خلقوا كتاب لعبة لألطفال مع اثنين 

من المقالب  الصور نفسها تأتي من صغار 
مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وصور 

القصة منسوجة عن األمل.
قالت دخيخ: “بعد أن أمضيت يومًا واحدًا في 
العمل التطوعي في جناح السرطان لألطفال، 

سألت مجموعة منا نفسها عما يمكن فعله 
أكثر”.  في ذلك اليوم، أخرج المالئكة الصغار 
بعض اللوحات الرائعة. لذلك قررت أخذ تلك 

الصور، التي استولت على روح هؤالء األطفال 
غير القابلة للكسر ووضعها على شكل قصة 

مغامرة يمكن أن يتمتع األطفال بها .
وهكذا، ولد "كتاب المغامرات، هل أنت شجاع 

بما فيه الكفاية”. كتاب ممتع يتشارك في 
الصغار الشباب، كم يمكن لنا نحن الكبار 

المشاركة، التصور، االستكشاف، والمتعة.
“أود أن أشكر كل من ساعد على جعل هذا 

الكتاب حقيقة واقعة، بما في ذلك الطالب 
والموظفين في جامعة اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل وأسرة موظفي مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وبدونهم ، لم يكن ذلك ممكنا 
“ قالت دخيخ. “أنا أعلم أننا جميعا نتفق على 
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بقلم برادلي ويلكنسون

أن الجزاء الذي نحصل عليه يأتي من اإلبتسامات 
والضحكات التي يبعثها هذا الكتاب”.

لذلك، في المرة القادمة اذا كنت جالسًا في 
منطقة اإلنتظار في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي ، ابحث عنه. إخرج قلمًا واحصل على 
بعض المتعة وانسى الحياة لبضع لحظات. 

سيكون عقلك وجسمك في حالة سرور لفعلك 
ذلك. 



صفحة ٨

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس 

محاضرات أبريل لتوعية المجتمع
زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس 

الدكتور هارس 
ساير

خالل شهر أبريل، استضاف مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي أربعة 
زائرين من أعضاء هيئة التدريس 

المتميزين من جونز هوبكنز 
مديسين وفي ١٧ أبريل و ٢٤ أبريل 
قدم األطباء الزائرون أربعة لقاءات 

ومحاضرات للتوعية المجتمعية 
.  تم تصميم محاضرات التواصل 
مع المجتمع من أجل تعزيز صحة 
ورفاهية المجتمع وإثراء المعرفة 

الطبية للعاملين في مجال الرعاية 
الصحية في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وفي جميع أنحاء 

المملكة.
قدم الدكتور هارس ساير، أستاذ 

مساعد في علم األشعة من كلية 
الطب بجامعة جونز هوبكنز ومدير 

برنامج العلماء الزائرين الدوليين في 
علم األشعة العصبية، محاضرة 

بعنوان “التقدم في التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي لرسم 

خارطة الدماغ قبل الجراحة” في ١٧ 
أبريل لما يزيد على  ٢٥٠ من الطاقم 

الطبي لمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي في قاعة الظهران ، وفي 

وقت الحق من ذلك الصباح، ألقى 
محاضرة بعنوان “ما وظيفة الدماغ؟ 

تحقيقات في وظيفة الدماغ في 
الماضي والحاضر والمستقبل “ 

ألكثر من ١٤٠ من أرامكو ومن 
مجتمع جونز هوبكنز ارامكو وهذا 

هو أكبر عدد من الحضور في تاريخ 
برنامج محاضرات التواصل مع 

المجتمع.
خالل زيارته، قام الدكتور ساير بجولة 

في قسم الطب اإلشعاعي مع 
الدكتور مصطفى فليت، رئيس 

قسم األشعة، وهنادي ظاهر، مديرة 
قسم األشعة والتقى الدكتور ساير 
أيضا مع موظفي األشعة وجراحي 

األعصاب وكذلك اطباء الرعاية 
األولية وأطباء الطوارئ. 

في األسبوع التالي، استضاف مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي ثالثة 
زائرين متميزين من جونز هوبكنز 
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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. 

ميديسن ؛ الدكتور جيريمي والستون، أستاذ في الطب، ورايموند، 
وآنا لوبالن أستاذ في طب الشيخوخة والدكتور هنتر يونغ، أستاذ 

مساعد في الطب وأستاذ مساعد في أمراض النساء والتوليد؛ 
والدكتور لين البريك، مدير مبادرة الصحة العالمية لجامعة جونز 
هوبكنز واألستاذ المساعد بقسم الصحة الدولية وقسم األوبئة 

في كلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز.

في ٢٤ أبريل، قدم الدكتور والستون محاضرة بعنوان “منع 
ضعف الجسم” ألكثر من ٢٥٠ من الطاقم الطبي. ثم عقد ندوة 
في الرعاية األولية وعقد اجتماعات مع فريقي الصحة والرعاية 

الصحية األولية. في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وفي وقت 
الحق من ذلك اليوم، ألقى الدكتور يونغ محاضرة عن األمراض 
األيضية، أعقبها عرض قدمه الدكتور البريك بعنوان “تطبيقات 

في التطبيب عن بعد في الرعاية الصحية”.



صفحة ١٠

 نصائح غذائية لتخفيف الوزن في شهر رمضان المبارك 

بقلم: فاطمة المزين وشيماء البلوشي
إخصائيات تغذية

نصائح غذائية لتخفيف الوزن في شهر رمضان المبارك
نموذج غذائي لمدة ٧ أيام 

نصائح غذائية لتخفيف الوزن في شهر رمضان المبارك
خفيفة 	  صحية  ووجبة  رئيسيتين  وجبتين  تناول  على  احرص 

بينهما.
راعي التنوع في الوجبة الغذائية بضمان احتوائها على الخضار 	 

،البروتين، النشويات و كمية قليلة من الدهون الصحية .
اعتدل في تناول ملح الطعام 	 
حافظ على إرتواء جسمك يوميًا و ذلك بتناول كمية كافية من 	 

الماء كل ساعة في الليل و أيضًا تناول الخضار والفواكه الغنية 
بالسوائل مثل البطيخ األحمر، الخيار و الخس.

ركز أثناء إختيارك للعصيرات و المشروبات على األنواع الطبيعية 	 
و الطازجة الخالية من السكر.

السلق، 	  كالشواء،  الصحية  الطبخ  بطرق  الطعام  إعداد  راعي  
كمية  باستخدام  وأيضًا  الهوائية  المقالة  استخدام  أو  التحمير 
بسيطة من الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، زيت الذرة و زيت 

دوار الشمس مع  تجنب األطعمة المقلية قلي عميق.
ينصح بتناول األطعمة بطيئة الهضم والغنية باأللياف الغذائية 	 

تقليل  على  تساعد  أنها  حيث  السحور  وجبة  في  خصوصًا 
اإلحساس بالجوع في نهار رمضان. واألطعمة بطيئة الهضم 
تشتمل  والتي  الغذائية  واأللياف  المعقدة  بالنشويات  غنية 
الشوفان،  القمح،  كالشعير،  والبذور  الكاملة  الحبوب  على 

الفاصوليا، والعدس والخبز المصنوع من القمح الكامل واألرز 
األسمر والخضار والفواكه الطازجة ذات القشور والتين والخوخ 

والتمر.
السمبوسة طبق مفضل في شهر رمضان و يمكنك اإلستمتاع 	 

به بعمل حشوات صحية متعددة مثل:
دجاج بدون الجلد مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 
لحم منزوع الشحم مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 
بيض مع فليفلة و زيتون	 
تونة مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 
عدس أو ماش مع بصل، فليفلة، جزر و كزبرة	 
جبنة حلوم أو فيتا قليلة الدسم مع زيتون 	 
جبنة حلوم أو فيتا قليلة الدسم مع زعتر 	 

بتعديل  	  التفكير  و  الطعام  اعداد  التجديد في  و  اإلبتكار  مراعاة 
مكونات أي وصفة طعام لجعلها صحية أكثر مثاًل :

استبدال الدقيق األبيض بالشوفان أو الدقيق األسمر في 	 
بعض الوصفات.

إضافة كمية أكبر من الخضار الغير نشوية مثل الكوسا في 	 
عمل كفتة اللحم.

تحتوي 	  أخرى  نوعية  بإختيار  السائل  الكريم  جبن  استبدال   
على نسبة بروتين أعلى مثل جبنة القريش أو الحلوم قليلة 

الدسم. 
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استبدال الصلصات الجاهزة و المايونيز بصلصة األفوكادو 	 
بالزبادي المنكهة بالبهارات الطبيعية و النعناع.

إضافة التمر أو دبس التمر بكميات قليلة  بدأل من السكر 	 
في بعض الوصفات.

بخالف الفكرة الشائعة أن شهر رمضان المبارك عادة مايكون سببًا 
الوزن   لخسارة  ذهبية  فرصة  العكس  على  أنه  إال  الوزن  زيادة  في 
وتخليص الجسم من السموم التي علقت به طوال السنة وذلك إذا 
كانت اختياراتنا للطعام المتناول بعد كسر الصيام صحية، متوازنة 

وسليمة .

نقدم لك هنا نموذج غذائي و الذي يحتوي على ١٥٠٠ سعرة حرارية 
وجبة  مع  والسحور  اإلفطار  وجبتي  يشمل  أيام   ٧ لمدة  و   تقريبًا 
بما  الوجبات  أوقات  تبديل  وبإمكانك  الليل  منتصف  في  خفيفة 
يتالءم مع نظامك المعتاد وحسب ما ترغب به من األطعمة  في 

رمضان:

ابدأ إفطارك يوميا بثالث حبات تمر و كوب لبن قليل الدسم وإن لم 
ترغب بالتمر فمن الممكن استبداله بالتين أو المشمش المجفف.

المشروبات السحور وجبة خفيفة اإلفطار اليوم

شراب الكركديه
ممكن تحلية الشراب 

بإضافة المحلي الصناعي

أومليت بيضتين 
رغيف خبز أسمر

زيتون، خيار، طماطم
حليب أو لبن أو زبادي

كوب سلطة فواكه
+ حليب أو لبن أو زبادي

كوب شوربة عدس
كوب تبولة

6٠ جرام كفتة الدجاج بالخضار 
٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

األول

شراب الزنجبيل كوب فول
كوب سلطة خضراء

نصف رغيف خبز أسمر
حليب أو لبن أو زبادي

١ فاكهة

كرات التمر المنزلية
)3 حبات تمر + ٧ حبات جوز 

أو لوز(

كوب شوربة قرع
كوب سلطة الجرجير مع الشمندر

بامية مع اللحم+كوب رز
١ فاكهة

الثاني

شراب التوت الطبيعي قطعتين برجر دجاج مشوي 
رغيف خبز أسمر

كوب سلطة خضراء
حليب أو لبن أو زبادي

١ فاكهة

زيتون وشرائح جزر وخيار مع 
حمص

كوب شوربة شوفان بالخضار 
كوب سلطة خضراء

6٠ جرام كفتة لحم بالخضار
٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

الثالث

عصير ليمون سمك مشوي
كوب رز

كوب سلطة خضراء
حليب أو لبن أو زبادي

١ فاكهة

كرات التمر المنزلية
)3 حبات تمر + ٧ حبات جوز 

أو لوز(
+ حليب أو لبن أو زبادي 

كوب شوربة حريرة
كوب سلطة فتوش

6٠ جرام دجاج مشوي
٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

الرابع

شراب التمر الهندي 3 حبات كبة لحم بالبرغل 
مشوية

لبن بالخيار
حليب أو لبن أو زبادي

١ فاكهة

كوب زبادي مع مكسرات 
وموز

كوب شوربة شوفان بالخضار 
كوب من الثريد مع اللحم أو الدجاج

كوب تبولة
١ فاكهة

الخامس

شاي قرفة بيضتين مع الطماطم 
شريحتان من الخبز األسمر 

المحمص
كوب سلطة خضراء

حليب أو لبن أو زبادي
١ فاكهة

زيتون وشرائح جزر وخيار مع 
حمص

كوب شوربة البروكلي
كوب معكرونة باللحم وصلصلة الطماطم 

والخضار
٢ سمبوسة مشوية

١ فاكهة

السادس

شاي نعناع كوب من الفاصوليا مع 
صلصلة الطماطم

٢/١ رغيف خبز أسمر
حليب أو لبن أو زبادي

١ فاكهة

كوب سلطة فواكه مع 
حليب أو لبن أو زبادي

كوب شوربة حب هريس مع اللحم
صينية خضار أو خضار سوتيه

٢ سمبوسة مشوية
١ فاكهة

السابع
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هل من الممكن أن يضرني الصيام؟

هل من الممكن أن يضرني الصيام؟
المضاعفات الصحية الناجمة عن الصيام

الصيام ومرض السكري
من الضروري أن يستشير مرضى السكري الطبيب المختص قبل 

أن يقرروا صوم شهر رمضان المبارك، ليساعدهم الطبيب في 
وضع خطة تتالءم مع حالتهم الصحية وتسيطر على مستويات 

السكر في الدم لتالفي أي مضاعفات تنجم عن الصيام.

نصائح عامة لمرضى السكري خالل شهر رمضان المبارك
هنالك عدة أنواع من مرض السكري. فبعضها سهل، ويحتاج 	 

المريض فيها فقط إلى إتباع حمية معينة يسيطر من خاللها 
على مستوى السكر في الدم، بينما تحتاج أنواع أخرى إلى تناول 
للتحكم  صارمة  حمية  اتباع  إلى  إضافة  واإلنسولين  الحبوب 
والمرضى  األطفال  ويعتمد  الدم.  في  السكر  مستوى  في 
اإلنسولين  حقن  على  بالسكري  المصابين  بالسن  الصغار 
يوميًا للسيطرة على نسب السكر في الدم، حيث يتم جدولة 
مواعيد أخذ حقن اإلنسولين لتتالءم مع مواعيد الوجبات التي 
رمضان  شهر  بصوم  هؤالء  ُينصح  ال  وعمومًا،  يتناولونها. 
لتالفي اإلرتفاع أو اإلنخفاض الكبير في نسب السكر في الدم، 

فإن وقعت أي من الحالتين، ستؤدي بالمريض إلى الدخول في 
غيبوبة السكري أو في مشكالت صحية معقدة.  

يتبع حمية غذائية صارمة، فعليه استشارة 	  المريض  وإن كان 
له  سمح  فإن  رمضان.  شهر  صيام  قبل  المختص  الطبيب 
الطبيب بالصيام، فعليه اتباع خطة غذائية محددة، قد تشمل 
وجبات ثالثة: اإلفطار )وجبة في المساء(، ووجبتين في الفجر 
ومنتصف الليل )السحور(. وعليه تناول وجبة اإلفطار مباشرة 
بعد غروب الشمس )من دون تأخير( تالفيًا النخفاض مستوى 
السكر في الدم، بينما يجب تناول وجبة السحور قريبًا من فترة 

الفجر وقبل موعد اإلمساك عن الطعام والشراب.  
كما ننصح مرضى السكر الصائمون والذين يتناولون أقراص 	 

أو اإلنسولين تجنب ممارسة أي مجهود بدني خالل  السكري 
التحديد،  وجه  على  العصر  وفترة  النهار،  في  الصيام  ساعات 
لتفادي انخفاض نسبة السكر في الدم. ولكن يستطيع مرضى 
ولمدة  اإلفطار  بعد  ساعتين  إلى  ساعة  من  المشي  السكري 
الطبيب  موافقة  على  وبناًء  دقيقة،   ٤٥ إلى   3٠ بين  تتراوح 
المختص. كما يجب أن يعتاد هؤالء المرضى على حمل بطاقة 
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الكربوهيدرات  من  قطع  جانب  إلى  بهم  الخاصة  السكري 
فور  المريض  يتناولها  لكي  تمرات،  كثالثة  التأثير،  السريعة 
شعوره بأعراض انخفاض السكر في الدم )أو الهيبوغاليسيميا(. 

أقراص 	  من  واحد  قرص  يتناولون  الذين  السكري  مرضى  أما 
لتحديد  المختص  الطبيب  باستشارة  فُينصحون  السكري، 
إمكانية تغيير مواعيد الجرعات اليومية. وعمومًا، ُينصح هؤالء 
ونصف  )مساًء(  اإلفطار  موعد  في  كامل  واحد  قرص  بأخذ 
الدم  السكر في  نسبة  انخفاض  لتجنب  السحور،  قرص خالل 

خالل النهار. 
بعدم صيام 	  بالسكري  المصابات  الحوامل  النساء  ُتنصح  كما 

الدم،  في  السكر  مستوى  النخفاض  تالفيًا  رمضان  شهر 
أو   )ketosis( الدم  في  الكيتونية  األجسام  بفرط  واإلصابة 
مشكالت صحية أخرى، قد تعرضهن وأجنتهن إلى مخاطر أخرى.   

من الضروري مراقبة مستويات السكر في دمك قبل الوجبات 	 
نتائج  وتسجيل  واإلنسولين،  األدوية  تناول  وقبل  الغذائية 
المثقف  مع  أو  المختص  الطبيب  مع  ومناقشتها  الفحص 

الصحي لمرض السكري. 
يتناولون 	  الذين  المرضى  ننصح  الطبيب،  موافقة  على  بناًء 

مدررات البول )diuretics( أخذ هذه األدوية بعد وجبة اإلفطار 
وليس بعد وجبة السحور، لتجنب اإلصابة بالجفاف والعطش 

خالل ساعات النهار، ولتالفي التعرض ألي عارض صحي آخر.

الصيام وزيادة الوزن
نتيجة لبعض المؤثرات الثقافية، قد ُيسهم شهر رمضان المبارك 

في زيادة الوزن لدى البعض ألن المسلمون يميلون في هذا 
الشهر إلى إعداد الكثير من األطباق الدسمة وغالبًا ما يفطرون 

على والئم. فاإلفطار لن يكون إفطارًا من دون اللقيمات 
والسمبوسة الدسمة! 

أصبح شراب الفيمتو شرابًا شعبيًا وحاضرًا على معظم الموائد 
الرمضانية، ولكن الذي ال يعرفه الكثيرون بأن هذا الشراب يحتوي 

على الكثير من السعرات الحرارية.
ولذلك، لتجنب الزيادة بالوزن، ال بد من تناول الطعام، مشويًا 

وليس مقليًا، باعتدال، وتجنب المشروبات ذات الُمّحليات 
الصناعية، وعدم ترك وجبة السحور على اإلطالق.

الصيام واإلمساك
يعاني الكثير من الناس من حالة اإلمساك، وهي من أكثر 

المشكالت الهضمية شيوعًا خالل شهر رمضان. وتتلخص هذه 
المشكلة في أن حركة الطعام في الجهاز الهضمي تستغرق 

وقتًا أطول من الطبيعي، مما يؤدي إلى زيادة صالبة الفضالت، 
ويجعل عملية التخلص منها مؤلمة وغير مريحة على اإلطالق. 

ومن أجل تالفي اإلصابة باإلمساك، إليك بعض النصائح:
تناول ما ال يقل عن خمس وجبات من الفواكه والخضروات 

يوميًا، فهذه الكمية ستمنح جسمك كمية كافية من األلياف التي 
يحتاجها. 

تناول الخبز الكامل القمح بدل األبيض والحبوب المحتوية على 	 
األلياف بداًل من النقية. 

الرز 	  أطباق  إلى  الذرة  أو  والبقوليات  الخضروات  أضف 
والمعكرونة والحساء، كالمجدرة )الرز بالعدس(. 

بالطحينة 	  والحمص  والفتوش  كالتبولة  السلطات،  أجعل 
إفطارك  من  جزءًا  وغيرها،  والفول  غنوج  والبابا  والمتّبل 

وسحورك، وتناولها كوجبات خفيفة كذلك. 
أدخل الحساء الغني باأللياف إلى إفطارك وسحورك، وأضف 	 

كوجبة  كذلك  وتناوله  العدس،  أو  والخضروات  البقول  إليه 
خفيفة، لتمنح جسمك ما يحتاجه من السوائل واأللياف. 

الخضروات 	  وعصير  كالماء  السوائل  من  كافية  كميات  تناول 
وعصائر الفواكه غير المحالة والحليب الخالي أو القليل الدسم 

والحساء الخالي من الدهن مع وجباتك الرئيسية والثانوية.

الصيام وحرقة المعدة:  
تقل عادًة أثناء الصيام أحماض المعدة المسؤولة عن هضم 

الطعام. كما أن رائحة الطعام قد تثير الدماغ وتجبره على إرسال 
إشارة إلى المعدة بإفراز المزيد من األحماض، مما قد يؤدي إلى 

حرقة المعدة. كيف تعالج حرقة المعدة خالل شهر رمضان؟ 
إن كنت تتناول أدوية مضادة للحموضة، فاستمر في تناولها 	 

خالل هذا الشهر، ويفضل تناولها مع وجبة السحور. 
تناول الطعام باعتدال بعد الصيام. 	 
تجنب المأكوالت الدسمة والمقلية والغنية بالتوابل الحارة. 	 
قّلل من استهالك الكافيين.	 

الصيام والصداع:  
إن اإلصابة بالصداع خالل فترة الصيام قد تحّفز جوع المعدة 
والجفاف وقلة النوم أو ظهور أعراض االنسحاب بسبب عدم 

التدخين أو غياب الكافيين عن الجسم. ال تترك أبدًا وجبة السحور، 
واحرص على تناول كميات كافية من الماء، بشكل تدريجي 

ومنتظم. وعليك نيل قسط جيد من الراحة خالل اليوم، وانتهز 
فرصة قدوم شهر رمضان لإلقالع نهائيًا عن التدخين.
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نصائح لتجنب زيادة الوزن
الحل

الحل

تجنب

تجنب

تناول 
الوجبات الدسمة

تناول األطعمة
 المقلية

تناول الحساء 
بالكريمة

تناول كمية كبيرة 
من اللحوم

تناول الكثير 
من التمر

الحلويات

الجفاف

تناول كمية كبيرة من 
الكربوهيدرات

إضافة المكسرات 
إلى طعامك

تناول نسبة عالية
 من السكر

الكسل

تناول الفواكه والخضروات والزبادي أو اللبن
قليل الدسم كوجبات خفيفة. زد كمية الخضروات 

والسلطات دون إضافة الزيت أو التتبيالت

تناول الحساء المعد من الحبوب الكاملة أو الخضروات

قلل كمية اللحوم إلى ٥-٦ أونصات
)وكذلك الحال بالنسبة للسمك والدجاج)

تناول الفواكه بدًال من الحلويات

أكثر من شرب الماء

تناول اللبنة قليلة الدسم

 تناول كوبًا واحدًا فقط من األرز المطهي
أو المعكرونة. اسلق األرز وال تضف له الزيت

استخدم كمية قليلة من الزيت في الطهي وبدًال من
ذلك تناول األطعمة المسلوقة أو المشوية 
تناول السمبوسة المشوية بدًال من المقلية 
ال تضف الزيت/الزبدة أو السمن على الهريس

أو الجريش 

تناول كميات كبيرة 
من األرز المطهي 

أو المعكرونة

 اخلط بعض البقول أو الخضروات مع
 األرز المسلوق إلعطائه النكهة والطعم

الذي يعجبك مع األلياف المفيدة

 تعتبر المكسرات من اإلضافات الصحية على أي
 طعام، إال أنها تحتوي على نسبة عالية من

 السعرات الحرارية لذا قلل من إضافة المكسرات
إلى طعامك

قلل كمية السكر في مشروباتك، وحاول استخدام
بدائل السكر للتحلية 

 تناول العصائر غير المحالة أو
المشروبات منخفضة السعرات الحرارية

 مارس المشي أو السباحة مدة ٣٠-٤٥ دقيقة
في اليوم، أو تمرن في صالة التمارين الرياضية

 تناول العصائر 
المحالة والفيمتو 

وقمر الدين

األلبان الكاملة الدسم

القشطة

 استخدم الحليب ومنتجات األلبان قليلة
الدسم أو منزوعة الدسم

 تناول ٣ تمرات فقط، وتذكر أن كل تمرة
تحتوي على ٢٠ سعرة حرارية
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يتمنى قسم الخدمات الصيدلية لكم ولمحبيكم أجمل 
وأطيب األمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك 

بقلم: هشام الممتن

يلعب الصيدلي دورًا مهمًا في تقديم اإلستشارات الشخصية 
والمهمة للمريض للتأكد من أنه على إطالع كامل بكافة 
المعلومات التي تتعلق بخيارات عالجاته الطبية وجرعاتها 

والتغييرات الحاصلة في مواعيد أخذها. في حال لديك أي سؤال 
يتعلق بأدويتك العالجية ومواعيد تناولها خالل شهر رمضان، 

الرجاء االتصال بمقدم الخدمة الطبية الخاص بك.

رمضان  شهر  خالل  األدوية  تناول  حول  وإرشادات  نصائح 
المبارك

ال تمتنع أو تغّير أي جرعة من دوائك بنفسك. ناقش األمر مع 	 
طبيبك للحصول على النصائح والتوصيات الالزمة. 

التي 	  المفردة  اليومية  الجرعات  ذات  األدوية  تناول  يمكنك 
اعتدت أخذها مساءًا، في وقت السحور. 

أما األدوية ذات الجرعات المفردة التي اعتدت تناولها صباحًا، 	 
فيمكنك تناولها في وقت المغرب )أو عند اإلفطار(. 

واألدوية التي اعتدت اخذ جرعتين منها يوميًا، فيمكنك تناول 	 
قبل  الثانية  والجرعة  )اإلفطار(،  المغرب  في  الصباحية  الجرعة 

الفجر )أي السحور(. 
واألدوية التي اعتدت تناول 3 جرعات منها أو أكثر يوميًا، فيجب 	 

على  للحصول  الخاص  طبيبك  مع  تناولها  مواعيد  مناقشة 
النصائح والتوصيات الالزمة. 

وتعاطي 	  طويلة  زمنية  لفترات  الطعام  تناول  عن  اإلمتناع  إن 
أدوية  أو  )كاإلنسولين  السكري  مرض  لعالج  معينة  أدوية 

تؤدي  قد  معروفة  خطر  عوامل  هي  الفموية(  السكري 
لذا،  الدم(.  في  السكر  مستوى  بإنخفاض  لإلصابة  بالمريض 
قد يتّوجب على بعض مرضى السكري إدخال بعض التعديالت 
بالسكري  الخاصة  الفموية  األدوية  أو  على جرعات اإلنسولين 
العناية  يتناولونها. يجب مناقشة هذا األمر مع اخصائي  التي 

السريريةللحصول على النصائح والتوصيات الالزمة.  
كثب خالل شهر 	  عن  الصحي  مراقبة وضعك  جدًا  المهم  من 

رمضان واستشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور في حال 
تعرضك لمتاعب صحية. 

شهر 	  بعد  الصحية  اإلستشارة  مواعيد  جدولة  يمكنك  كما 
رمضان لمناقشة كافة التعديالت الضرورية الخاصة بأدويتك.

إليك بعض األسئلة المفيدة التي يمكنك طرحها على مقدم 
الرعاية الصحية الخاص بك:

تاريخي 	  إلى  استنادًا  بالصوم  المتعلقة  الخطر  عوامل  هي  ما 
الطبي؟ 

ما التغييرات التي علّي إدخالها إلى حميتي الغذائية خالل شهر 	 
رمضان للتأكد من أن مرض السكري تحت السيطرة على نحو 

جيد؟ 
هل أستطيع االستمرار بمزاولة نشاطي الرياضي المعتاد خالل 	 

شهر رمضان؟  
في 	  االستمرار  وقف  على  تجبرني  التي  الطارئة  الحاالت  ما 

الصوم؟
في حالة حصول عارض صحي طارئ، َمن يجب أن استشير؟	 



صفحة ١6

شهر رمضان المبارك 
األسئلة الشائعة لغير المسلمين

 ما هو شهر رمضان؟
رمضان هو اسم الشهر التاسع من التقويم القمري 

اإلسالمي. والمعنى األصلي لهذه الكلمة هو “الحرارة 
الحارقة”. وفي هذا الشهر، يمتنع فيه المسلمون عن 

الطعام والشراب خالل ساعات النهار. ويتم تأكيد اليوم 
الدقيق لبدء صيام هذا الشهر في كل عام في المملكة 
العربية السعودية من خالل مراقبة طلوع القمر الجديد. 
ويتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام في يوم ٢٧ شهر 

مايو من عام ٢٠١٧م.

عن  المسلمون  فيها  يمتنع  التي  الفترة  طول  ما 
الطعام والشراب؟ 

يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب بدءًا من مطلع 
الفجر إلى وقت غروب الشمس طوال شهر رمضان. 

ويستطيعون األكل والشرب من المغرب إلى بزوغ 
شمس اليوم التالي.

لماذا يعيش المسلمون عناء صيام هذا الشهر؟
ال يرى المسلمون في صوم هذا أي مشقة، بل 

هو فرصة ليجددوا عالقتهم وصلتهم بالله سبحانه 
وتعالى، وليشعروا بالجوع والعطش ليعيشوا معاناة 
الفقراء والمساكين الذين ال يجدون ما يأكلونه دائمًا، 

وليرتبوا أولوياتهم، وليمارسوا في هذا الشهر نوع من 
التحكم برغباتهم وهذا يساعدهم على التخلص من 

الشوائب والرغبات الدنيوية، وليتقربوا أكثر من أسرهم 
ومجتمعهم.

السن  وكبار  والمرضى  األطفال  على  يتوجب  هل 
صيام شهر رمضان؟

يستطيع كل من وصل إلى سن البلوغ ويتمتع بالصحة 
العقلية والجسدية صوم رمضان. ولكن ُيعفى من 
صومه األطفال تحت سن البلوغ والمرضى وكبار 

السن الذين ال يستطيعون تحّمل مشقة الصيام. ولكن 
يستطيع المريض الذي ال يتّمكن صوم رمضان بشكل 

مؤقت من تعويض صيامه في أيام أخرى بعد انتهاء 
الشهر.

ومن هم المعفيون اآلخرون من صيام شهر رمضان؟
ُيعفى من صيام شهر رمضان النساء في فترتي الحيض 

والنفاس، ألن الصيام قد يضر بصحتهن. كما ُيعفى 
من الصيام المسافرون، إن شعروا بأن الصيام قد يضر 
بهم. وإن شعرت المرأة الحامل أو المرضعة بأن الصيام 

قد يضر بها أو بطفلها، فيمكنها قطع صيامها. ولكن 
في جميع الحاالت التي ذكرناها سابقًا، يجب على المرأة 
أن تصوم األيام التي أفطرتها بعد انقضاء شهر رمضان 

وقبل حلول شهر رمضان التالي.

المسلمين مساعدة  غير  العمل  لزمالء  يمكن  كيف 
زمالئهم في صيامهم؟

يمكن لغير المسلمين اإلمتناع عن األكل والشرب 
والتدخين في األماكن العامة خالل ساعات الصيام، 

كما يمكنهم اإللتزام باللبس المحتشم والتكلم بصوت 
خافت. وإن كانوا في قاعة األلعاب الرياضية، فيمكنهم 
شرب الماء بعيدًا عن أعين الموجودين. ويمكنهم أيضًا 

إخفاء أكواب القهوة وزجاجات المياه وغيرها، وأي شيء 
يمكن أن يّذكر المسلم الصائم باألكل أو الشرب.

هل توجد تحية معينة ُتقال خالل شهر رمضان؟
من عبارات الترحيب التقليدية التي يرددها الناس خالل 
شهر رمضان هي: “رمضان مبارك” أو “رمضان كريم”، 

وتعني أتمنى لك رمضانًا مباركًا أو كريمًا. 

ماذا يجب علينا معرفته أيضًا عن شهر رمضان؟
في المملكة العربية السعودية، يتغير مجرى وروتين 

الحياة لشهر واحد، ليس بالنسبة للمسلمين فقط ولكن 
لغير المسلمين كذلك. وتتغير كذلك أوقات العمل، 

ويتم التركيز على أشياء محددة، وتبدأ مستويات الطاقة 
لدى الزمالء المسلمين بالتغير مع تقدم األيام في هذا 

الشهر.

ما هو عيد الفطر؟
يعني عيد الفطر االحتفال بانتهاء فترة الصيام، وهو يبدأ 
في اليوم األول من الشهر الذي يلي شهر رمضان. ومن 
العبارات الترحيبية التقليدية التي يرددها الناس في هذه 

المناسبة هي: “عيدكم مبارك”، وتعني “نتمنى لكم 
عيدًا سعيدًا”.
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صفحة ١٧

شهر رمضان المبارك
من غير تدخين

لمزيد من المساعدة، راسلنا على البريد اإللكتروني
SmokingCessation@JHAH.com

شهر الغفران
بال دخان 

خالل 12  ساعة من اإلمتناع عن التدخين

- ينخفض تركيز أول أكسيد الكربون في الدم بمعدل الربع
- يتخلص الجسم من أكثر من ثلثي النيكوتين   

- يعود كل من ضغط الدم ونبضات القلب ودرجة حرارة األطراف لمعدل
 ما قبل التدخين        

- تبدأ النهايات العصبية التالفة بالتعافي                         
- يتحسن الشم والتذوق  

بينما تستعد للشهر الكريم

- اكتب األسباب التي تدفعك لإلقالع       
- ضع يومًا محددًا لإلقالع     

- اطلب الدعم والمساعدة من العائلة واألصدقاء  
- ضع خطة للتعامل مع المواقف االجتماعية التي قد تتعرض لها مثل 

 الذهاب مع األصدقاء لمقاهي الشيشة   
- قرر ما إذا كنت ترغب في استخدام األدوية لمساعدتك على اإلقالع 

- خصص مكانًا واحدًا للتدخين وتخلص من األشياء التي تذكرك بالدخان
 في منزلك وسيارتك

حينما يحين موعد اإلفطار

- تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة تتلوها وجبات خفيفة خالل المساء
- اشرب كمية كبيرة من الماء والعصائر الصحية    

- تناول اإلفطار في مكان يخلو من المدخنين     
- قم باستخدام علكة النيكوتين الطبية لتخفيف األعراض اإلنسحابية  

- مارس الرياضة يوميًا  
- خطط لشغل وقتك في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل   

- امض وقتًا أطول بصحبة غير المدخنين  
- كن حذرًا من المأكوالت والمشروبات المرتبطة بالتدخين مثل القهوة والحلويات   

- تجنب السهر المفرط لكي اليدفعك التعب للرغبة بالتدخين 
- التدخن بشراهة قبل اإلمساك لتتجنب اإلحساس بالتعب في اليوم التالي

خالل أيام الشهر الكريم

- قم بتخفيف الكمية التي تدخنها تدريجيًا     
- تصدق بالمبلغ الذي ادخرته بسبب انقطاعك أو تخفيفك للسجائر   

- عند احساسك التوتر حاول قراءة القرآن   
- تجنب المواقف المسببة للتوتر قدر اإلمكان

لمزيد من المساعدة، راسلنا على البريد اإللكتروني
SmokingCessation@JHAH.com 
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صفحة ١٨

بقلم: سارة بدر
منسق برنامج تعزيز الصحة، 
صحة السكان

صحة األطفال خالل شهر رمضان

شهر رمضان الكريم هو شهر خاص 
يصوم فيه جميع المسلمين معًا في 

كافة أرجاء العالم  كل عام. كما أنه 
الوقت الذي يتم فيه تعديل جداول 

األسرة وأوقات تناول الوجبات 
وقضاء وقت أطول في المسجد وفي 

التجمعات العائلية.
في شهر رمضان، يرى األطفال 

آباءهم يصومون ويريدون المشاركة 
كذلك ولكن األطفال الذين لم يبلغوا 
سن النضج )البلوغ( ليسوا مطالبين 

بالصوم إنما العديد من اآلباء يسمحون 
ألطفالهم ويشجعونهم على ممارسة 
الصوم بشكل مناسب لسنهم، حيث 
من الشائع لألطفال األصغر سنًا أن 

يصوموا لعدة ساعات من اليوم )على 
سبيل المثال، حتى الظهر( لإلستمتاع 

بشعور الكبار واإلعتياد على الصيام 
قبل البلوغ. 

الصيام يساعد األطفال على تعلم 

ضبط النفس وإعدادهم للصيام، 
لذلك ال يتفاجأون عندما يكون الصيام 

مفروضا عليهم . خالل هذه الفترة 
من الصيام التدريجي يجب على اآلباء 

مراقبة أطفالهم عن كثب للتأكد 
من حصولهم على جميع السوائل 

والسعرات الحرارية الالزمة للجسم. 
ونظرا ألن شهر رمضان سيكون حارًا 
هذه السنة فإن األطفال الصائمين 
قد يعانوا من التعب والجفاف نظرًا 
ألنهم أكثر نشاطًا وتحتاج اجسامهم 
للمزيد من الطاقة والسوائل ، وقد 
تتطور أيضا عادات أكل سيئة لديهم 

يمكن أن تؤثر سلبًا على نموهم . لذلك 
من المهم لآلباء واألمهات أن يولوا 

اهتماما لعادات أكل ابنائهم وأسلوب 
حياتهم لمساعدتهم على االستمتاع 

بتجربة صيام صحي. 
بمجرد أن يبدأ شهر رمضان، يجب إجراء 
تغييرات على النظام الغذائي لألطفال 

تدريجيًا لمساعدة أجسادهم على التكيف مع 
جدول جديد لتناول الطعام ، وينبغي أن يعتمد 

نهج الصيام على الصحة العامة للطفل، 
وعاداته الغذائية ونمط حياته. 

خالل السحور يجب تشجيع األطفال على 	 
تناول مزيج من البروتينات والفاصوليا 
والعدس واللحوم الخالية من الدهون 

والمكسرات والدقيق والبيض ومنتجات 
األلبان، باإلضافة إلى زيادة األغذية الغنية 

بااللياف مثل الحبوب وكذلك الفواكه 
والخضروات لتجنب بعض المضاعفات 

مثل اإلمساك.
بين السحور واإلفطار، يحتاج األطفال 	 

إلى شرب الكثير من الماء )ما ال يقل عن 
ثمانية أكواب( اضافة إلى المشروبات 

المغذية األخرى مثل العصير الطازج 
والحليب واللبن من أجل  الحفاظ على 

رطوبة الجسم . 
من المهم أن يبدأ االطفال افطارهم 	 

بالتمر والحساء والحليب والعصير أو 
الماء وكذلك الفواكه المرطبة للجسم 

مثل البطيخ والمانجو والتوت وجوز الهند 
واألناناس والعنب والبرتقال باإلضافة 

إلى السلطات.
قد يخطئ الوالدان بارغام اطفالهما على 	 

اإلفراط في تناول الطعام عند السحور 
أو اإلفطار حتى ال يشعروا بالجوع خالل 

النهار ألن اإلفراط في تناول الطعام 
يسبب عسر الهضم واالنتفاخ والتعب. 

في بعض الحاالت من األفضل لألطفال 
توزيع اإلفطار إلى وجبتين لتجنب اإلفراط 

في تناول الطعام.
يجب على األطفال أيضا تجنب شرب 	 

المشروبات الغازية واألطعمة  الغنية 
بالسكر والملح واألطعمة الحارة 

والمقلية. بصفتك أب فان التأكد من 
ان طفلك يمارس تجربة الصيام بشكل 
صحي فهذا يعني مساعدته على اتباع 
نظام حياة صحي وعادات اكل صحي . 
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صفحة ١٩

نصائح لتجنب الجفاف خالل شهر رمضان 
يشكل  الماء نسبة   %70 تقريبًا  من أجسامنا  وهو ضروري لجميع أعضاء الجسم  والعمليات  التي تتم فيه مثل التخلص

من الفضالت ونقل العناصر الغذائية والهضم ودورة الدم ستكون أيام الشهر الفضيل في هذا العام طويلة وحارة، وعندما نتعرق
فإن أجسامنا يمكن أن تصاب بالجفاف بسبب ما نفقده من ماء. الجفاف خطر ويؤثر على أنشطة حياتنا اليومية مما يتسبب لنا

باإلرهاق والدوار واإلمساك والصداع وضعف التركيز

فيما يلي بعض اإلقتراحات المفيدة لتجنب الجفاف خالل الشهر الفضيل:
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صفحة ٢٠

وصفات صحية                                                                                                                      

 حساء العدس الشرق أوسطي

وصفات صحية

المقادير لـ 6 أشخاص  لكل كوب 
6 أكواب من الماء	 
كوب من العدس األصفر أو 	 

البرتقالي
٢ رأس من البصل المفروم	 
١ كوب من الطماطم المقطعة	 
٢ فص من الثوم المهروس	 
١ ملعقة صغيرة من الزنجبيل 	 

الطازج المبشور 
نصف كوب جزر مقطع 	 
نصف كوب كرفس مقطع	 
١ ملعقة صغيرة من القرفة 	 

المطحونة
نصف ملعقة صغيرة من القرنفل 	 
٢ ملعقة صغيرة من الهيل 	 

المطحون
١ ملعقة صغيرة من الكمون 	 

المطحون

١ ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو 	 
زيت الزيتون

١ ملعقة صغيرة من الملح	 
فلفل حسب الرغب	 

طريقة التحضير: 
ضع في قدر كبير البصل والثوم 	 

والزنجبيل واتركه يقلى في الزيت 
مدة ٥ دقائق. 

أضف الماء والعدس وقطع 	 
الطماطم والجزر والكرفس 

والقرنفل والقرفة والهيل والكمون 
ثم اغلها مدة ٥ دقائق ثم اتركها 

تطبخ على نار هادئة مدة ساعة إلى 
أن يصبح العدس لينًا. 

اهرس نصف المرق في خالط 	 
وأرجعه إلى القدر وحركه. 

زين وجه الطبق بالبقدونس 	 
المقطع.

التقديم: 
قدم الوجبة مع الليمون والخبز 	 

العربي وشرائح الطماطم والخيار.

الرسالة الصحية:
وجبة مفيدة للقلب وتحتوي على 

كمية جيدة من األلياف ومضادات 
األكسدة وحمض الفوليك 

والمغنيسيوم وغيرها من العناصر 
الغذائية. وهي خالية من الكولسترول 
والدهون المشبعة وتساعد على منع 

حدوث اإلمساك. 

يستطيع األشخاص المصابون 
بالسكري تناول هذا الحساء باعتباره 

حصة واحدة من الكربوهيدرات.

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١٠٠  سعرة حرارية 	 
٢.٥ غرام من الدهون 	 



صفحة ٢١
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المقادير ٩ حصص، )حبتين من الكبة 
لكل حصة((

١ كوب من البرغل	 
3 أكواب من الزبادي منزوع الدسم 	 

إلعداد الصلصة
3 مالعق كبيرة من النشا	 
٢ ملعقة صغيرة من الثوم 	 

المهروس
٢ ملعقة صغيرة من الملح	 
٥٠٠ غرام من لحم الغنم المفروم 	 

قليل الدهن
٢ رأس بصل متوسط الحجم، 	 

مفرومان
١ ملعقة صغيرة من الكمون 	 

المطحون
٢ ملعقة صغيرة من النعناع 	 

المفروم
١ ملعقة صغيرة من القرفة 	 

المطحونة

١ ملعقة صغيرة من الفلفل 	 
األبيض

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون	 
١ ملعقة كبيرة من زيت الذرة	 
١ ملعقة كبيرة من الصنوبر	 

طريقة التحضير: 
ضع البرغل في وعاء وانقعه في 	 

ماء باردة مدة ١٥ دقيقة ثم صفه 
جيدًا من الماء.

إلعداد صلصة الزبادي: اخلط 	 
في القدر الزبادي منزوع الدسم 

وملعقة صغيرة من الثوم 
المهروس والنشا ونصف ملعقة 
صغيرة من الملح ثم ضعها على 

درجة حرارة منخفضة على الموقد 
وارفعها عنه عندما تبدأ بالغليان. 

ضع في وعاء كبير ٢٥٠ غرامًا من 	 
لحم الغنم المفروم قليل الدهن 
وبصلة واحدة مقطعة والفلفل 

األبيض والكمون والنعناع المقطع 

كبة الزبادي )كبة باللبن(

كبة الزبادي بالثوم طبق مشهور في الشرق األوسط يحضر في العديد من المناسبات والمأدبات ويقدم كثيرًا في شهر رمضان 
المبارك. وفيما يلي طريقة إعداد هذه الوجبة ولكن بمكونات صحية أكثر من الطريقة العادية حيث تتميز بكونها صحية وقليلة الدسم 

والكوليسترول ومعتدلة من حيث عدد السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم.  

المحتوى من الدهون والسعرات الحرارية: 
١٤٠  سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون 	 

وزيت الزيتون وملعقة صغيرة من الملح ثم أضف البرغل 
وافرمها جيدًا في فرامة كهربائية ثم اصنع من الخليط ١٨ 

كرة متساوية الحجم.
افتح الكرات من الوسط وضع في كل منها ملعقة من 	 

الحشوة ثم أقفلها بلطف من األعلى.
ضع الكبة في الفرن على درجة ١٨٠ فهرنهايت مدة ٢٠ 	 

دقيقة إلى أن تصبح بلون بني غامق. 
اغمس الكبة في صلصة الزبادي. 	 

التقديم:
تقدم كبة الزبادي بالثوم مع األرز المسلوق ويزين الطبق 	 

باألعشاب وشرائح الطماطم والخيار حسب الرغبة.   



صفحة ٢٢

المّسخن هو من أشهر األطباق التقليدية في المطبخين األردني والفلسطيني، والمكّون الرئيسي له هو الدجاج والخبز الحامضيين 
وتطغى عليه نكهة السّماق.

مسخن

المقادير: ) 6 أشخاص (
6 قطع من صدور الدجاج الخالية 	 

من الجلد، 
٢ ملعقة طعام كبيرة من زيت 	 

الكانوال، 
٤ حبات من البصل المقطع إلى 	 

شرائح، 
٢ ملعقة طعام كبيرة من السّماق، 	 
ربع ملعقة صغيرة من البهار 	 

المشكل، 
فلفل أسود للتنكيه، 	 
3 من أرغفة الخبز الكاملة القمح 	 

)أو البيتا(

طريقة التحضير: 
قم بتتبيل قطع الدجاج بالبهار 	 

المشكل والفلفل األسود، 
حّمص قطع الدجاج في مقالة 	 

بالقليل من الزيت إلى أن يتغير 
لونها إلى الذهبي، 

أضف السّماق وحّرك القطع 	 
وأبعدها عن مصدر الحرارة، 

اقطع الخبز إلى نصفين وسخنه 	 
في الفرن، 

أضف نصف كمية البصل 	 
المقطعة على رغيف الخبز ثم 

الدجاج فوقه، 
ضع المتبقي من البصل فوق 	 

الدجاج وغلفه برغيف الخبز، 
قم بطهي الدجاج لمدة ١٠ دقائق 	 

في فرن درجة حرارته 3٥٠ درجة 
فهرنهايت. 

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع السلطة 	 

والقليل من اللوز المحّمص 
والزبادي )أو اللبنة( الخالي أو 

القليل الدسم لجعل الطبق مغذيًا 
وأكثر توازنًا.

الرسالة الصحية:

هذا الطبق صحي ومناسب لألشخاص الذين 
يعانون من أمراض في القلب إلحتوائه على 

كمية قليلة من الملح، ومناسب لألطفال 
والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، 

ولألشخاص الذين يعانون من مرض السكري 
أيضًا، خاصة وأن 30 غرامًا من الخبز = وجبة 

واحدة من الكربوهيدرات. ال نوصى بإعطاء هذا 
الطبق لألطفال تحت سن الواحدة ولألشخاص 

الذين لديهم مشاكل في المضغ والبلع. كما 
يجب عدم تسخين زيت الزيتون ألن الحرارة تؤثر 
سلبًا على القيمة الغذائية له وتجعله غير صحي.

المحتوى من الدهون والسعرات الحرارية: 
٢3٠  سعرة حرارية 	 
6.٥ غرام من الدهون 	 

وصفات صحية                                                                                                                      



صفحة ٢3

ُيّعد هذا الطبق من أكثر أطباق المقبالت شعبية في لبنان وسوريا وفلسطين ومصر، وهو غني باأللياف والفيتامينات والمعادن 
ويتم تحضيره من أوراق العنب المحشية باألرز. 

ورق عنب 

المقادير: )6حصص، ٥ قطع لكل حصة(
مكونات الحشوة: 	 

كوب ونصف من الطماطم 	 
المفرومة بشكل ناعم، 

٢ كوب من األرز غير المطبوخ، 	 
٢ ملعقة طعام من عصير 	 

الليمون،  
٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون، 	 
١ ملعقة طعام من البقدونس 	 

المفروم بشكل ناعم، 
١ ملعقة طعام من الكزبرة 	 

المفرومة، 
فلفل أسود حسب الذوق، 	 
١ ملعقة طعام من النعناع 	 

الناشف. 
جّرة واحدة ونصف من الورق 	 

العنب المحفوظ. 
طريقة التحضير: 

أخرج أوراق العنب من الجّرة )أو 	 
يمكنك استعمال أوراق العنب 

الطازجة(، ثم انقعها لمدة 3 
ساعات في الماء البارد. 

اغسل األرز بالماء وانقعه لساعة 	 
واحدة. 

امزج الطماطم واألرز 	 
والبقدونس والكزبرة والفلفل 
األسود وعصير الليمون معًا. 

قم بحشو وريقات العنب بهذا 	 
المزيج. 

في مقالة خاصة بإعداد 	 
الصلصة، قم بترتيب أوراق 
العنب المحشية على شكل 

طبقات على طبقة من مكعبات 
الطماطم ثم صب كمية من 
عصير الليمون وزيت الزيتون 

فوقها. 
أضف الماء فوق المزيج وضع 	 

الغطاء فوق القدر، واتركه ينضج 
على نار هادئة لمدة ساعة 

ونصف.  

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع السلطة 	 

أو مع الزبادي )أو اللبنة( الخالي 
أو القليل الدسم لجعل الطبق 

مغذيًا وأكثر توازنًا.   

الرسالة الصحية:

يعتبر هذا الطبق مناسبًا لألشخاص الذين 
يعانون من أمراض في القلب واألطفال 

والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، 
ولألشخاص الذين يعانون من مرض السكري 
أيضًا، خاصة وأن الوجبة الواحدة منه تحتوي 

على 6 من وريقات العنب المحشية والتي 
تعادل وجبة واحدة من الكاربوهيدرات. ال نوصى 

بهذا الطبق لألطفال تحت السنة األولى أو 
لألشخاص الذين لديهم صعوبات في المضغ 

والبلع. من األسلم تقديمه فورًا وعدم تركه في 
حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين.

المحتوى من الدهون والسعرات الحرارية: 
١٧٠  سعرة حرارية 	 
٥ غرام من الدهون 	 

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



صفحة ٢٤

٢ ٠ ١ ٧ مايو     |   W E L L B E I N G وصفات صحية                                                                                                                                                                             

الرسالة الصحية:
من  يعانون  الذين  لألشخاص  مناسبة  علي  أم   
والمرضعات  والحوامل  ولألطفال  القلب  أمراض 
وكبار السن. ويستطيع المصابون بمرض السكري 
تناولها مع األخذ بعين االعتبار )3/١ كوب = ١ حصة 
لألطفال  بإطعامها  ينصح  ال  الكربوهيدرات(.  من 
الذين يعانون  تحت سن عام واحد، وال لألشخاص 
الذين لديهم  البلع أو  أو  من صعوبات في المضغ 
الغلوتين. يمكن استخدام  أو  الحليب  حساسية من 
السكر  من  بداًل  الحرارية  السعرات  عديمة  محليات 
للحد من محتوى السعرات الحرارية والكربوهيدرات. 

أم علي حلوى شهية 
مصرية األصل 

ومشهورة في الشرق 
األوسط، وهي 

حلوى مغذية غنية 
بالكالسيوم والبروتين 

والفيتامينات 
والمعادن ومضادات 

األكسدة ولها 
طعم ونكهة غنية 

بالمكسرات.

ام علي

المقادير 6 حصص، كوب لكل حصة
٤ قطع من الكرواسان المعد من 	 

دقيق القمح الكامل
١ كوب من النخالة	 
6 مالعق كبيرة من الزبيب	 
٢ ملعقة كبيرة من رقائق اللوز 	 

المحمصة
٢ ملعقة كبيرة من رقائق الجوز	 
٤ أكواب من الحليب المنزوع 	 

الدسم )١ لتر(
١ ملعقة صغيرة من الفانيال	 
٤ مالعق كبيرة من السكر	 

طريقة التحضير: 
قطع الكرواسان إلى قطع صغيرة 	 

ثم اخلطه مع النخالة والزبيب 
والجوز واللوز والفستق في صينية 

شواء.
ضع الحليب منزوع الدسم والسكر 	 

والفانيال في القدر ثم قم بغليه ثم 

اسكبه فورًا على خليط الكرواسان. 
اترك الخليط جانبًا ٥ دقائق أو إلى 	 

أن يتشرب الكرواسان والنخالة 
الحليب. 

اسكب الحليب المكثف غير 	 
المحلى قليل الدسم فوق الخليط 

المحضر في صينية الشواء. 
ضع صينية الشواء في الفرن 	 

المسخن إلى درجة حرارة ٤٠٠ درجة 
فهرنهايت واتركها ١٥ دقيقة، ثم 

اختر وضعية التحميص في الفرن 
واتركها مدة دقيقتين كي يصبح 
لون الطبقة العليا بنيًا إذا رغبت 

في ذلك. 
اخرجها من الفرن واتركها جانبًا ٥ 	 

دقائق. 
قدمها مع سلطة الفواكه 	 

الطازجة لتصبح غنية باأللياف 
والفيتامينات والمعادن ومضادات 

األكسدة لزيادة قيمتها الغذائية 
ولتصبح أكثر توازنًا. 

المحتوى من الدهون والسعرات الحرارية: 
3١٠  سعرة حرارية 	 
٧.٥ غرام من الدهون 	 



صفحة ٢٥

كوادر طبية
٢ ٠ ١ ٧ مايو     |   W E L L B E I N G كوادر طبية                                                                                                                                                                                                  

التحصيل العلمي: 

بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية وبكالوريوس اآلداب في 	 
الشؤون الدولية من جامعة نوث أيسترن في بوسطن، والية 

ماسوشيتس األمريكية، ٢٠١٢م.. 

التاريخ المهني:

عملت لسنة واحدة في منظمة الطوارئ اليابانية وهي منظمة 	 
غير ربحية، في بوسطن، ماسوشوتس، في العام ٢٠١6م، وفي 

المشروعات الترويجية في مخيم الزعتري لالجئين في األردن

اقتباس: 

أنا فخورة بأن أكون اليوم فرد يعمل لدى منظمة تسعى لتحقيق التمّيز 
وتركز على رفع مستوى رضا مرضاها وتحفيز موظفيها. بدأت العمل في 

يوليو ٢٠١6م، كان أول عمل لي هو مشروع تحسين الخطوط األمامية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي )JHAH(، وكان هدف فريق العمل الذي 
عملت معه هو المشاركة وتحفيز كوادر الخطوط األمامية التي ال عالقة 
لها بالتطبيقات السريرية الخاصة بالمرضى. كان عملنا يركز على تدريب 

تلك الكوادر على أعلى مستويات التميز في رعاية وخدمة العمالء ومراقبة 
جودة أدائهم مع الوقت وتقديم المعلومات المرجعية المهمة التي تقوي 

ذلك األداء واقتراح المجاالت التي تحتاج إلى التطوير والتحسين. وأنا فخورو 
اليوم بالنتائج التي تحققت مع الزمن والتي الحظناها في مركز االتصال 

في المركز، حيث طرأ تحّسن هائل على جودة االتصاالت منذ أن ُوِضع 
المشروع موضع التنفيذ. ونحن نشعر بأننا أدينا واجبنا على أكمل وجه عندما 

نرى موظفو االتصال في المركز يشعرون بقيمة كبيرة ويحبون عملهم 
ويقدمون أعلى درجات األداء. وأنا أأمل اليوم بالمشاركة في مشروعات 
أخرى مماثلة لكي نستمر في رفع مستوى التّميز في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي".

نادية الشمري 
مساعد محلل األعمال في وحدة التحليل و التخطيط 

للمكتب التنفيذي للعمليات

خدمة العمالء تتحول الى مركز اتصال مركزي في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

مشروع التحسين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يستخدم نظام تدريب 
١:١ وتصميم بيئي، وتكنولوجيا جديدة من أجل تحسين جودة هذه الخدمة 

المستخدمة على نطاق واسع.

أعضاء فريق مركز 
اإلتصال المركزي 

يتفوقون في المركز 
المعاد تصميمه 

باستخدام شاشة عرض 
مؤشر األداء الوظيفي 

للحفاظ على الجودة 
والكفاءة

٪٧٥ > ٪٩6 ١6 ثانية
من المتصلين 

يقيمون الخدمة 
بالممتاز 

تخفيض في 
المكالمات التي لم 

يتم الرد عليها

فترة االنتظار الي 
حين ما يتم الرد على 

المكالمة 



صفحة ٢6

 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:

٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +3٨٨٨-٨٧٧-١3-٩66+  )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 ٧ 
صباحًا إلى ٤ عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

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

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

أرامكو السعودية السابق، فإن عنوان البريد اإللكتروني firstname.lastname@aramco.com لم يعد نشطًا.

أكثر من

٢,٧٠٤ 
متابع

أكثر من

١,٠٧٤
متابع

٢٤٩
متابع

١٧,٨٧3 
مشاهدة

أكثر من

١,٢٧٠
متابع

أكثر من

٤٥,6٧٤
متابع

Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟

اصبح مستشفى جونز هوبكنز ارامكو اول مستشفى في المملكة 
يقدم مشورة للرعاية الصحية 

هذا الخط يقدم استشارات ومساعدة للمرضى وعائالتهم بشان 
معلومات الرعاية الصحية وتصفح نظام جونز هوبكنز ارامكو  

الصحي 
يقوم على خدمة هذا الخط ممرضات يتكلمن العربية واالنجليزية 	 

الخدمة متوفرة من ٧:3٠ صباحا الى 3 بعد الظهر من االحد الى الخميس 	 

لإلتصال ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ 	 

خط الرعاية



صفحة ٢٧

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
إلى الهاتف المحمول الخاص بك

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

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

اإلسعاف و ٩٩٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ ٥٧٢ ١3 ٩66+

األحساء: اتصل على ٩٩٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
٩٩٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم: ٠١١٠ 6٧3 ١3 

+٩66

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٧١١٠ ٥٧6 ١3 ٩66+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨٧٧-١3-٩66+ من خارج 

المملكة

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

٠٥٥6٠٠٠٤6٨ 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 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨3-	 
 +٩66-١3-٨٧٧

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

الرسمية. 

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

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

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 ١٢ 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- 3٠٥ -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  ٠٥٥6٠٠٠٤6٨ 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 -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+٩66-١3-٨٨٨-٨٧٧3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com

خط الرعاية



صفحة ٢٨

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

بقيق
مختبر االستالم :٧ صباحا - ٤ مساء

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

يونيو، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٢
من الساعة ٩/٠٠ ص إلى الساعة 3 مساء : 

٢٨ و ٢٩ مايو؛  يونيو  ٤-١٥ ، ٢٠
لطلب أو إلغاء موعد مع األسنان اتصل 

على الرقم ٨٠٠-3٠٥-٤٤٤٤، ٢٤ ساعة.
عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

:patientrelations@JHAH.com، هاتف 
٨٠٠-3٠٥-٤٤٤٤ أو مراجعة مكتبنا في ابقيق 

من الساعة ١٠ صباحا إلى ٤ مساء.
الصيدلية: من ٧ صباحا إلى ١٢ منتصف 

الليل يوميا.
الرعاية األولية: من الساعة ٧ صباحا إلى 

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

األحساء
مختبر االستالم: ٧ صباحا - 3:3٠ مساء

األسنان: يراجع المرضى بقيق أو عيادات 
االسنان في العضيلية .

لطلب أو إلغاء موعد االتصال على
٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ ، ٢٤ ساعة.

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في األحساء من الساعة ٧ صباحا إلى 3:3٠ 
مساء.

الصيدلية: ٢٤ ساعة
الرعاية األولية: من الساعة ٧ 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 ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠، ٢٤ ساعة.

لتحديد موعد: اتصل على مركز االتصال 
المركزي على ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠، 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 
6٧٧٠/663٨-٨٧٧ خالل ساعات العمل العادية 

)٧ صباحًا - ٤ مساًء(.
مختبر االستالم:

عيادة الرعاية األولية: من ٧ صباحًا إلى ٤ 
مساًء٧:3٠ صباحا حتى ١:3٠ صباحًا.

cancerCare: ٧ صباحًا - ٢:3٠ بعد الظهر
المختبر التخصصي:  ٧ صباحًا - ٤ مساًء

طب األسنان: ٧ صباحا - ١٢ ظهرا ومن ١ - ٤ 
مساء لطلب أو إلغاء موعد طب األسنان 

اتصل على الرقم ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠، ٢٤ 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 
٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا في األحساء 

من الساعة ٧ صباحا إلى 3:3٠ مساء.
الصيدلية :

المدرا: ١١ ظهرًا - 3 مساًء
CancerCare: ٧ صباحًا - ٤ مساًء

خدمات الطوارئ: 3 مساًء - ٧ صباحًا يوميًا.
مبنى البرج تي ان -١٧٨:  ٨ - ١١ صباحًا
الرعاية األولية: ٧ صباحًا - ٥ مساًء ثم 

٧:3٠ مساًء - ١:3٠ صباحًا
العيادة التخصصية: ٧ صباحا - ٤ مساء.

الرعاية الصحية األولية:
مواعيد العيادات: ٧ صباحًا - ٤ مساًء.

الزيارة العابرة: من ٧:3٠ صباحًا حتى 3٠:١ 
صباحًا.

زيارة نهاية األسبوع للرعاية األولية : ١٠ 
صباحًا - ٤ مساًء و٧:3٠ مساًء - ١:3٠صباحًا.

ساعات الزيارة: من ١ إلى ٩ مساء يوميًا.

رأس تنورة
مختبر االستالم: ٧ صباحا - ٤ مساء

طب األسنان: من ٧ صباحا إلى ٤ مساء 
لطلب أو إلغاء موعد لطب األسنان اتصل 

بالرقم
٨٠٠-3٤٤٤٤-٠٥

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في رأس تنورة، من الساعة ٧ صباحا إلى ٤ 
مساء حتى ١٠ يونيو، ثم من ٩ صباحا إلى 3 

مساء ١١ إلى ٢٢ يونيو 
الصيدلية: من ٧ صباحا إلى ١٢ منتصف 

الليل يوميًا.
الرعاية األولية: من الساعة ٧ صباحًا إلى 
٤ مساًء وخدمات الطوارئ: بعد ساعات 

العمل

العضيلية
مختبر االستالم: ٧ صباحا - 3:3٠ مساء

طب األسنان: مغلق في رمضان ما عدا 
٥ أيام: مايو ٢٨،٢٩،يونيو ٢٠ من الساعة ٧ 

صباحًا - 3:3٠ مساًء
و ٨:3٠ صبحًا - ٢:3٠ مساًء يوم يونو ٥،١٢  
لطب أسنان األطفال و العالج. لطلب أو 

إلغاء موعد طب األسنان اتصل على الرقم 
.٨٠٠-3٤٤٤٤-٠٥

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ 

الصيدلية: من ٧ صباحا إلى 3:3٠ مساًء
وخدمات الطوارئ: بعد ساعات العمل

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


