
التفكير الواعي والصحة   

١٨

أجوبة من أخصائيين عن 
سرطان الثدي 

٤

 رسالة من 
ناجية من سرطان الثدي

 
١

عدد خاص للتوعية 
بسرطان الثدي ٢٠١٧

نحارب
السرطان
معًا



 رسالة من ناجية من سرطان الثدي

مكافحة سرطان الثدي

جدول حملة التوعية بسرطان الثدي اكتوبر ٢٠١٧

سرطان الثدي: اسئلة و أجوبة من الخبراء

خمسة مفاهيم خاطئة عن أشعة الثدي )الماموجرام(

نصائح غذائية لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي 

وصفات صحية، المقلوبة

الخط الزمني لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لإلحتفال بمرور ثالث سنوات من النمو المتسارع

الموسوعة الصحية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، خذ بزمام صحتك

تابعوانا على الحساب الرسمي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تويتر 

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

الحفل الختامي لبرنامج األنشطة التطوعیة الصیفیة لعام ٢٠١٧

تخرج الدورة األولى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  في تأهيل الممرضات لممارسة مهنة الطب األولى في المملكة العربية السعودية

التفكير الواعي والصحة   

تقييمك الصحي السنوي ٢٠١٧

برنامج زائر بارز يعزز من تبادل المعلومات بين جونز هوبكنز مديسن و مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 زيارة طبيب مميز: الدكتور هاربال خانوجا

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

خمسة أسباب أدت إلى تعزيز الرعاية الصحية للمرضى وأسرهم بعد تحديث مدخل غرفة العمليات

داخل هذا العدد
د                    لعد ا ا  هذ خل  ا د                                                                                                                   ٢ ٠ ١ ٧ أكتوبر   |   W E L L B E I N G
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 رسالة من 
ناجية من سرطان الثدي 

رحلتي مع سرطان الثدي
بدأ كل شيء في ١٥ مارس ٢٠١٥، 

عندما كنت أستعد للذهاب إلى العمل. 
بعد الحمام كنت أضع لوشن على 

جسمي فشعرت بوجود ورم في ثديي 
األيمن. أنا غالبًا ما أفحص ثديي وأنا 

أعرف أن هذا الورم لم يكن هناك من 
قبل. منذ أن كنت قد أجريت عملية 

جراحية مرتين على صدري األيسر إلزالة 
األورام الليفية، كنت أعرف أن هذا 

مختلفًا. ذهبت إلى عيادة الموظفين 
لفحصه. طلب مني عمل تصوير الثدي 
باألشعة واجراء فحص بالموجات فوق 

الصوتية، وبعد ذلك تم استدعائي 
للحصول على عينة حية. أثناء أخذ 

العينة الحية حاولت أن أفكر إيجابيا على 
الرغم من أنني كنت أعرف أن هذا أمر 

مختلف عما سبق. 
كنت أحاول أن أكون قوية أمام 

اآلخرين، ولكن عندما أذهب إلى البيت 
أشعر بأن العالم كله قد انهار. كل ما 

كان يدور في ذهني ماذا سيحدث 

ألطفالي؟ ال يزالوا صغارًا. أكبرهم 
عمره ٩ سنوات وأصغرهم عمره ١٨ 

شهرا في ذلك الوقت. على الرغم 
من أن نتيجة العينة الحية لم تكن قد 

ظهرت بعد، كنت أعرف في داخلي أنها 
ستكون إيجابية. حينها قلت لنفسي أنه 

علي التحضير للنتيجة النهائية.  
كانت نتيجة العينة الحية ستستغرق 
أسبوعين، لذلك عدت إلى الفلبين 
لكي أكون مع عائلتي. لسوء الحظ، 

اثناء وجودي في المنزل، حصل التهاب 
في صدري. رأيت طبيبا أعطاني بعض 
المضادات الحيوية ولكن   العالج لم 
يساعد، واستمر اإللتهاب . في نهاية 

األسبوع الثاني مع عائلتي، رجعت إلى 
المملكة العربية السعودية.

في نفس اليوم الذي رجعت فيه ذهبت 
مباشرة إلى الطوارئ مع أصدقائي 

ألن الثدي أصبحت متورمًا. أدخلت الى 
المستشفى وقيل لي ان لدي التهاب 

في النسيج الخلوي، وهو أمر نادر 
الحدوث في هذا النوع من الحاالت. 

أعطيت المزيد من المضادات الحيوية 
وخضعت لعملية صرف لخراج في 

الثدي. لم يكن هناك صديد، ولكن 
كان هناك بعض النخر. بعد بضعة 

أيام، ذهبت إلى البيت للتعافي، ولكن 
التهاب النسيج الخلوي لم يشف جيدًا، 

ولم يكن في اإلمكان المضي قدمًا في 
جراحة الثدي المخطط لها.

في الوقت نفسه، أكدت نتيجة الخزعة 
وجود سرطان. وفقا لما قاله طبيبي، 

لم يكن من الممكن إجراء العملية 
ألن الجلد لم يكن سليمًا، وإذا أجريت 

العملية قد يحدث شيئا أسوأ. بعد 
التشاور مع أحد أخصائيي األورام، 

كنت قد بدأت في العالج الكيميائي، 
والذي من شأنه أن يساعد على شفاء 

التهاب النسيج الخلوي والسيطرة 
على السرطان. في الوقت نفسه، 
حصل التهاب آخر وتم تنويمي في 

المستشفى مرة أخرى.
تابعت عالجي، وبعد ثماني دورات 

من العالج الكيميائي، كان من المقرر 
أن أجري عمليتي. خضعت لعملية 
استئصال ثدي مزدوجة، ثم عالج 

إشعاعي، ثم العالج بهيرسبتين لمدة 
سنة واحدة.

اآلن، أنا رسميًا ناجية من 
سرطان الثدي 

أستطيع أن أقول هذا بعد أن واجهت 
كل هذه الصعوبات ، وأشكر أصدقائي 

الذين كانوا دائمًا هنا بجانبي، واشكر 
عائلتي الذين ساندوني على الرغم من 

بعدهم عني. 
طوال الوقت الذي كنت أخضع فيه 
للجراحة والعالج لم أخبر ابني األكبر 

ولم أكن أريد له أن يكون مكتئبًا وقلقًا 
علي. عندما رجعت إلى البيت بعد آخر 

عالج لي، تحدثت إليه وأخبرته بكل 
شيء.

غريس مشن
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مكافحة سرطان الثدي

شهر أكتوبر هو شهر مخصص للتوعية بمرض 
سرطان الثدي. وفي مختلف أرجاء العالم، 

تركز الحمالت الصحية العالمية على تثقيف 
الناس وزيادة وعيهم بشأن مكافحة سرطان 

الثدي والوقاية منه. إن سرطان الثدي هو 
نمو وتضاعف غير طبيعي في حجم أنسجة 

الثدي ويتخذ شكل عقد أو أورام. غالبًا ما 
تصاب النساء بسرطان الثدي نتيجة لتقدم 

عمر أنسجة الثدي. ولكن أقل من ١٠ بالمائة 
من هذه الحاالت تكون النساء المصابات به 

 ,ACS قد ورثن جينات سرطان الثدي )المصدر
٢٠١٦( عن أهلهن. جدير بالذكر، أن سرطان 

الثدي ال يصيب النساء فقط بل الرجال كذلك، 
ولكن معظم حاالت اإلصابة بالمرض هم من 

النساء اللواتي تجاوزن الـ٦٠  من أعمارهن.

األخبار المحزنة: 
أن سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطان 

شيوعًا بين النساء .. 
في المملكة العربية السعودية، وصلت نسبة 

اإلصابة بسرطان الثدي إلى ١٦ بالمئة تقريبًا 
من إجمالي عدد الحاالت التي تم فحصها 

مؤخرًا. أكثر من ٣ آالف امرأة أصبن بسرطان 
الثدي في عام ٢٠١٢م وحدها )لمصدر: مركز 

بحوث السرطان البريطاني، ٢٠١٦(.من المتوقع 
أن يتم تشخيص ١٣% تقريبًا من النساء 

بإصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة ما خالل 
.)٢٠١٦ ,SEER( حياتهن

األخبار المفرحة: 
التشخيص المبكر ضرورة مّلحة. إن 
تشخيص سرطان الثدي في مراحله 

المبكرة يوفر للمريضة فرصة أكبر 
لحياة صحية أطول. ٩٠% من المصابات 

بسرطان الثدي يعشن بمعدل خمس 
سنوات أو أكثر منذ تشخيصهن 

بالمرض، ولكن معدل البقاء على قيد 
الحياة بعد المرض يعتمد بشكل كبير 

على المرحلة التي سيحددها التشخيص 
والفحص لسرطان الثدي. 

من النادر أن تصاب الفتيات الشابات 
بسرطان الثدي. عادًة ما يتم تشخيص 

المرض عند النساء وهن في العقد 
.)٢٠١٦ ,SEER( الستيني من العمر

تحصل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين الخمسين والستين من العمر 

على استفادة كبرى من إجراءات 
الفحص السنوي بواسطة أشعة الثدي 

)الماموجرام( للكشف عن المرض 
مبكرًا، ألنه السبيل الرئيسي لوقايتهن 

وحمايتهن منه. )WEEDON, و آخرون، 
.)٢٠١٤

كيف تبعدين عنك شبح اإلصابة 
بسرطان الثدي: 

استشيري طبيبك للحصول على الفحص 
الخاص بسرطان الثدي بواسطة أشعة 

الثدي )الماموجرام(، وهذه الخطوة مهمة 
للغاية لتشخيص المرض في مراحله 

المبكرة. واعتمادًا على عمرك وعوامل 
الخطر الخاصة بك، يستطيع الطبيب 

أن يوصي باتباع اإلستراتيجية المناسبة 
للفحص. 

واظبي على ممارسة الرياضة وتجنب 
تناول الكحول. فتعاطي الكحول والكسل 

والخمول والبدانة المفرطة كلها قد تؤدي 
لإلصابة بسرطان الثدي. 

استعيني باإلستشارة الطبية حال شعورك 
بأي ألم في الثدي أو بمالحظة بعض 

التغيرات في شكل الجلد أو إفرازات من 
الحلمة أو تكتالت تحت الصدر أو حوله. 

يوفر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
تقنية الفحص بواسطة أشعة الثدي. الرجاء 

االتصال بمقدم الرعاية األولية المحدد 
الختيار نوع الفحص المناسب لك. 

بقلم:  أنجيال ويلكينز-باسيت
ممرضة ممارسة - طب العائلة 

لقد تطّورت طرق مكافحة سرطان الثدي منذ أن اكتشفت أشعة الثدي )الماموجرام( 
ألول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، والتي ساعدت كثيرًا في تشخيص 
المرض في مراحله األولى وأنقذت حياة الكثير من النساء من موت مّحتم. ولكن 

ما يزال أمامنا الكثير لننجزه في هذا المجال لحماية النساء والرجال من هذا المرض 
الفّتاك، والنساء يلعبن دورًا مهمًا في عملية مكافحة هذا المرض. ال بّد أن نوسع 

مدارك المجتمع برمته بشأن أهمية الوقاية من سرطان الثدي لكي نحافظ على صحة 
وسالمة أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. 
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جدول حملة التوعية 
بسرطان الثدي اكتوبر ٢٠١٧
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المكانالحدثالتاريخ
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السبت ٢١

الثالثاء ٢٤
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فلكلور وردي - نادي المدينة
الحي السكني في الظهران

٧ - ١٠ مساًء

حفلة الشاي الوردي - مجموعة الظهران النسائية
الحي السكني في الظهران

٨:٣٠ - ١٠:٣٠ صباحًا

جري لصالح مكافحة السرطان
الحي السكني في الظهران 

حلبة الدراجات
 ٥ - ٨ مساًء

نادي التنس: لعب لصالح مكافحة السرطان
الحي السكني في الظهران

٥ - ٨ مساًء 

ميدالية الغولف الوردية
٧  صباحًا - ٤ مساًء

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران
عيادة الرعاية األولية 

٩ صباحًا - ١ ظهرًا

مركز األحساء الصحي
٩ صباحًا - ٢ ظهرًا

المدرا 
٩ صباحًا - ١ ظهرًا
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سرطان الثدي
 الطبيبين ديفيد إيهوس وسوزان هارفي يجيبان على بعض األسئلة  قريبة من بيتك

يجيب الدكتور دايفيد إيهوس من مركز جونز هوبكنز ألمراض الثدي والدكتورة سوزان من قسم التصوير واألشعة في جونز هوبكنز على 
عدد من التساؤالت التي تتعلق بالوقت المناسب للبدء بإجراء أشعة الثدي )الماموجرام( وما اإلجراء الذي يجب اتخاذه عند الكشف عن 

أورام او تكيسات في الثدي. 

نساء كثيرات أصبن بسرطان الثدي في الثالثينات من أعمارهن، 
ولكن لماذا ينصحوننا بعدم إجراء فحص الماموجرام قبل بلوغ 

األربعين من العمر؟

من المعروف أن ثمة عالقة قوية بين العمر واإلصابة بسرطان 
الثدي، فكلما تقدمنا بالسن ترتفع فرص اإلصابة بالمرض. أنا 

أعلم أن عددًا كبيرًا من النساء يصبن بسرطان الثدي في الثالثينات 
من أعمارهن، ولكن بفحص عامة الناس في الثالثينات من 

أعمارهم قد ال نحقق الفائدة المرجوة من الكشف المبكر.

ما مضار أشعة الثدي )الماموجرام( على الثدي والجسم؟ وإن 
كانت هنالك مضار، لماذا نشجع النساء على إجراء الفحص برغم 

خطورته؟

وفقًا لخبرتي الشخصية، ال يوجد دليل على أن التعرض ألشعة 
الماموجرام يزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى النساء 

اللواتي تجاوزن الثالثين من العمر.

هل تعتبر جميع األورام المكتشفة في الصدر خطيرة؟ وهل من 
الممكن أن تتحول ألورام سرطانية وكيف يمكن إزالتها؟ 

ثمة أشكال وأنواع عديدة من األورام، ومعظمها يكون حميدًا 
وليس له عالقة بسرطان الثدي أو بخطر اإلصابة به. وأفضل 

وسيلة لتقييم وضع الورم هو بأخذ أشعة فوق الصوتية للثدي.

هل يتوجب على جميع النساء إجراء األشعة فوق الصوتية و 
أشعة الثدي الماموجرام سنويًا؟

إن تعليمات الفحص التي نتبعها توصي بعمل فحص الماموجرام 
سنويًا بعد سن األربعين، ولكن هذا األمر يختلف بالنسبة 

للنساء المعرضات أكثر من غيرهن لخطر اإلصابة بالمرض. كما 
أن استخدام األشعة فوق الصوتية يعتبر مكّماًل ألشعة الثدي 

)الماموجرام( واستخدامه يعتمد على عوامل عدة.

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

المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة أو إعادة نشرها من دون 
أخذ موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة هدفها زيادة وعّي 

القارئ وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.
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الدكتورة سوزان هارفي )ماجستير في الطب(
مديرة قسم تصوير الثدي في جونز هوبكنز 

وأستاذ مساعد في قسم األشعة وعلوم األشعة

تشغل الدكتورة سوزان هارفي منصب مدير تصوير الثدي 
في جونز هوبكنز، وهي تحمل شهادة معتمدة في األشعة 

التشخيصية وتعمل في مستشفى سيبلي ميموريال، ومستشفى 
جونز هوبكنز ومركز جونز هوبكنز بايفيو ميديكال، إضافة إلى 
أعمالها في أماكن مختلفة في واشنطن دي سي وماريالند. 

تمتلك الدكتورة هارفي خبرة واسعة في مجال تصوير الثدي 
وأخذ العينات منه وسرطان الثدي واألشعة التشخيصية 

والتصوير بواسطة الماموجرام، وأخذ الخزع بواسطة التوضيع 
التجسيمي )stereotactic biopsy( والتصوير الرقمي للثدي 
)tomosynthesis( والتصوير بواسطة األمواج فوق الصوتية 

)ألتراساوند(. 

حصلت الدكتورة هارفي على شهادة البكالوريوس من كلية ميدل 
بيري وحصلت على درجتها الطبية من جامعة فيرمونت، ثم أنهت 

برنامج الطب الباطني واإلقامة الطبية اإلجبارية في مجال األشعة 
التشخيصية في مستشفى ييل نيو هيفين، تالها حصولها على 

الزمالة الدراسية في أشعة األورام في مستشفى بريجهام أند 
وومين، ثم زمالة دراسية في تصوير الثدي ومعالجة أمراض الثدي 

في معهد دانا فاربر للسرطان. التحقت الدكتورة سوزان هارفي 
بجونز هوبكنز في عام ٢٠٠٥م وبدأت عملها كمديرة لشعبة تصوير 

الثدي في قسم التصوير الشعاعي في جونز هوبكنز في جرين 
سبرينج ستيشن في العام ٢٠٠٨م. 

حصلت الدكتورة سوزان هارفي على عضوية في الجمعية 
األمريكية لألشعة، وجمعية رونتجين راي األمريكية، وجمعية 

تصوير الثدي.

)الدكتور ديفيد إيهوس )ماجستير في الطب
مدير جراحة الثدي 

وأستاذ في الجراحة 

ترأس الدكتور ديفيد إيهوس شعبة جراحة الثدي في قسم 
جراحة األورام في جونز هوبكنز بعد عمل ردحًا من الزمان في 

المركز الطبي )ساوث ويسترن ميدكال سينت( في جامعة 
تكساس األمريكية، حيث ترأس قسم جراحة الثدي وتشارك 

في إدارة عيادة ماري براون لتقييم مخاطر سرطان الثدي 
 Mary L. Brown Breast Cancer Genetics( وجيناته الوراثية

and Risk Assessment Clinic( في مركز العناية بالثدي 
 .)Center for Breast Care(

انّصب اهتمام الدكتور إيهوس خالل مسيرته المهنية 
الطويلة على دراسة سرطان الثدي على المستوى الجزيئي 

لتحديد أكثر العالجات فاعلية له، وسيواصل جهوده هذه 
بعد التحاقه بجونز هوبكنز. تضمنت بحوثه الطبية استخدام 

إبرة دقيقة جدًا من أجل تقييم الدي أن إيه )DNA( لتدارس 
التغييرات الجينية المكتسبة التي تؤدي إلى زيادة خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي، ودراسة العالقة بين ارتفاع نسبة 
الجلوكوز في الدم أو ارتفاع كثافة الجسم وسرطان الثدي. 

لقد ساعدت بحوثه التي تركز على الجينات الوراثية لسرطان 
الثدي وتحديد الخصائص الحيوية لسرطان الثدي في تحديد 

األشخاص الذي يجب فحصهم اعتمادًا على امتالكهم لعوامل 
خطر وراثية قد تؤدي لإلصابة بسرطان الثدي ومن ثم التّعرف 

على كيفية إيجاد تلك الصلة الجينية. 
 

يهتم الدكتور إيهوس بشكل خاص بعالج المرضى المعرضين 
 genetic( لمخاطر كبيرة بسبب توافر اإلستعداد الوراثي

predisposition( أو وجود إصابات بمرض سرطان الثدي في 
تاريخ اسرته الممتدة. كما يتخصص الدكتور إيهوس في 

إجراءات جراحة سرطان الثدي والتي تتضمن إزالة الثدي مع 
الحلمة والجروح أو الشقوق الجلدية المخفية لتقليل الندوب 

الظاهرة. 
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خمسة مفاهيم خاطئة عن أشعة الثدي )الماموجرام(

أتعتقدين بأن عدم إجراء أشعة الثدي )الماموجرام( سنويًا لهذا العام أمرًا ضروريًا؟ أو هل أنت قلقة كثيرًا من فكرة التعرض لألشعة 
الكثيرة لجهاز الماموجرام؟ ال بّد أن تدركي أن إجراء فحص الثدي سنويًا للنساء اللواتي تعدين الخامسة واألربعين من أعمارهن يساعد 

بشكل كبير في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأن هذا اإلجراء المهم يساعد بشدة في جعل عملية العالج والتعافي أقل شدة 
ناهيك عن أنه ُيسهم في رفع معدل البقاء على قيد الحياة. 

إليِك خمس مفاهيم خاطئة شائعة عن أشعة الثدي والتي تتداولها الكثير من النساء، وترين أن يكون لها تأثير سلبي كبير على صحتك 
على المدى البعيد. تّعرفي أكثر على هذا الفحص الذي يمكنه انقاذ حياتك من دون أي شك. 

الخطأ األول: ال توجد لدي أية أعراض 
تتعلق بسرطان الثدي وال توجد 

إصابات بهذا المرض في أسرتي. 
لهذا، أنا ال احتاج إلجراء أشعة الثدي 

)الماموجرام( سنويًا. 

الحقيقة: تسعون بالمائة من النساء 
المصابات بسرطان الثدي لم يكن 

لديهن أي تاريخ عائلي قديم يحتوي 
إصابات بهذا السرطان. وتقول سوزان 

هارفي، مديرة قسم األشعة وعلوم 
األشعة في مركز جونز هوبكنز، في هذا 

الشأن: "إن معظم سرطانات الثدي 
هي عبارة عن تغيرات جينية تلقائية 

ُيصاب بها الفرد وليس بالضرورة أن 
يعود أصلها لجين وراثي في األسرة 

يسبب سرطان الثدي".
ولهذا، توصي الكلية األمريكية لألشعة 

جميع النساء اللواتي تجاوزن سن الـ٤٥ 
بإجراء أشعة الثدي )الماموجرام( كل 
عام بغض النظر عن وجود أعراض 

أم ال، أو إصابات قديمة في األسرة 
أم ال. وتقول سوزان هارفي أيضًا: 
»إن التشخيص المبكر أمر في غاية 

األهمية. إن لم تجِر فحص الثدي 
)الماموجرام( وانتظرِت إلى أن تظهر 
عليِك أعراض المرض فربما تكونين 

قد وصلِت إلى مرحلة متقدمة منه أو 
إلى مرحلة لن يكون فيها العالج مفيدًا 

أو ممكنًا«. وفقًا للجمعية األمريكية 
للسرطان، إن التشخيص المبكر لمرض 

سرطان الثدي يزيد من معدل البقاء 
على قيد الحياة، والبالغة ٥ سنوات، 

بنسبة ٩٩%، بينما يهبط معدل البقاء 
على قيد الحياة إلى ٢% فقط في 

حاالت المراحل المتقدمة من المرض. 

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

ميدسن، وقد تم إعادة نشرها وطبعها هنا بناءًا على 
موافقة المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام 
هذه المادة أو إعادة نشرها من دون أخذ موافقة 
مسبقة بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة 
هدفها زيادة وعّي القارئ وال تعتبر بأي حال من 

األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.
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الخطأ الثاني: ستعرضني أشعة الثدي 
)الماموجرام( لمستوى غير صحي وغير آمن  من 

اإلشعاع. 

الحقيقة: تقول سوزان هارفي: »من المعروف 
أن فحص الماموجرام يستعمل األشعة، ولكن 

نسبة اإلشعاع ضئيلة جدًا وُتعطى للمريض وفقًا 
للكميات المسموح بها طبيًا«. وألن التصوير 

بواسطة أشعة الثدي هو عبارة عن أداة فحص 
مثل غيرها، فإنها تخضع ألعلى مستويات 

التنظيم والمعايير الطبية. إن جهاز أشعة الثدي 
)الماموجرام( آمن طالما أنِك تجرين هذا الفحص 
في مركز طبي معتمد ويخضع ألنظمة وهيئات 
طبية رسمية. نحن نتعرض يوميًا إلى شتى أنواع 

األشعة في أي مكان في هذا العالم، ولكن ال 
بد أن تعلمي أن جرعة اإلشعاع الصادرة من جهاز 
أشعة الثدي مساوية لشهرين تقريبًا من اإلشعاع 
العام الذي تتعرض له المرأة في حياتها اليومية. 

الخطأ الثالث: إن جهاز أشعة الثدي )الماموجرام( 
الثالثي األبعاد هو نفسه جهاز أشعة الثدي 

)الماموجرام( التقليدي.  

الحقيقة: إن جهاز أشعة الثدي )الماموجرام( 
الثالثي األبعاد، أو ما ُيطلق عليه 

)التومسوسينثيزيز(، هو جهاز فحص متطور 
وأداة تشخيصية تساعد في الكشف المبكر عن 

سرطان الثدي. ولو قارنا هذا الجهاز الحديث 
بالجهاز الثنائي األبعاد، لوجدنا أن الماموجرام 

الثالثي األبعاد يعرض صورًا أكثر للثدي ويلتقط 
صورًا للمقاطع الرفيعة والرقيقة من أنسجة 

الصدر. وتقول سوزان هارفي: "إن جهاز أشعة 
الثدي )الماموجرام( الثالثي األبعاد أكثر وضوحًا 

ودقة وأكثر قدرة على تحديد الفرق بين األنسجة 
الطبيعية والسرطانية"، وتضيف: "بواسطة هذا 

الجهاز الحديث، تستطيع البيانات الكشف عن 
السرطان مبكرًا بنسبة ٤٠ بالمئة، وتقلل نسبة 

الخطأ بنسبة ٤٠ بالمئة، وتقلل كذلك من فرص 
إعادة الفحص بدون ضرورة". 

الخطأ الرابع: إن كنت مصابة بنوع معين من 
السرطان في أنسجة الصدر، هل تستطيع أشعة 

الماموجرام اكتشاف ذلك الورم؟ 

الحقيقة: تقول سوزان هارفي: "نحن نؤكد دائمًا 
على ضرورة إجراء النساء لفحص الماموجرام كل 

عام، ولكن هنالك محددات لذلك«. والسبب في 
ذلك هو كثافة أنسجة الصدر، فكلما زادت كثافة 
األنسجة، تزداد معه احتمالية أن يكون السرطان 

مختفيًا بين األنسجة. وتضيف: »قد يختبأ 
السرطان بين أنسجة الثدي الطبيعية وقد تسلك 

بعض األورام الحميدة سلوك الخاليا السرطانية. 
ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى من التصوير

 لفحص الثدي ذو األنسجة الكثيفة، كجها أشعة 
الثدي )الماموجرام(  الثالثي األبعاد أو أشعة 
MRI أو التصوير فوق الصوتي )ألتراساوند( 

للحصول على صور إضافية أكثر             دقة 
ووضوحًا". 

الخطأ الخامس: أجريت فحصًا اعتياديًا للثدي 
بواسطة أشعة الثدي )الماموجرام( العام 

الماضي، هل احتاج لفحص آخر هذا العام؟ 

الحقيقة: إن فحص الماموجرام هو إجراء كشفي 
وليس وقائي. وتّوضح هارفي هذا الجانب 

بقولها: "إن وجود أجهزة األشعة اإلعتيادية أمرًا 
رائعًا ولكن هذا ال يلغي فكرة أن تكون فحوصات 

األشعة المستقبلية طبيعية هي األخرى«، 
وتضيف: »أظهرت دراسات عالمية مميزة 

انخفاضًا بنسبة ٣٣% في عدد حاالت الوفاة 
الناتجة عن سرطان الثدي بين النساء اللواتي 

تجاوزن ٤٥ من العمر واللواتي واظبن على إجراء 
فحص أشعة الثدي )الماموجرام(".
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نصائح غذائية لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي 

تلعب التغذية المناسبة والنشاط الرياضي دورًا هامًا جدًا في 
تقليل فرص اإلصابة بسرطان الثدي. والتغذية الجيدة تتمثل في 

وجبات صحية متوازنة، وإليك بعض األفكار والنصائح: 
اإلكثار من تناول منتجات األلبان الخالية والقليلة الدسم. 	 
تناول الحبوب الكاملة والحبوب غير المحالة والحبوب 	 

المطبوخة ومن ضمنها الفول والعدس الغنيين باأللياف
نوصي بتناول ما ال يقل عن ٥ حبات من الفاكهة 	 

والخضروات، الطازجة طبعًا، في اليوم، ويفضل أن تكون 
غنية باأللوان، كالبرتقال والبطيخ والشّمام والفراولة 

والعنب األحمر واألخضر والجريب فروت والكوسا والطماطم 
والسبانخ والقرنبيط والملفوف والجزر والفلفل األخضر 

والبروكلي. فكل هذه المنتجات غنية بمضادات األكسدة 
وتقلل كثيرًا من خطر اإلصابة بسرطان الثدي ناهيك عن 

فوائدها الصحية األخرى.
تناول البروتين الحيواني الخالي من الدهن كاللحوم الحمراء 	 

والسمك والتونا والدجاج المنزوع الجلد.
اإلعتدال باستخدام الزيوت الصحية، كزيت الزيتون وزيت 	 

الكانوال
تناول المكسرات، كاللوز والجوز، ألنها تحتوي على مواد 	 

مغذية تكافح الخاليا السرطانية. 
توصي بعض الدراسات النساء بتناول منتجات الصويا كحليب 	 

الصويا وفول الصويا، بسبب أهميتهما الغذائية القوية في 
مكافحة سرطان الثدي، وتوصي دراسات أخرى بإضافة بهار 

الكركم إلى األطعمة المطبوخة لنفس السبب

نصائح أخرى لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي و أنواع 
السرطانات األخرى

تجنبي البدانة المفرطة، ال بّد من المحافظة على الوزن 	 
الطبيعي للجسم من خالل تناول وجبات متوازنة والمواظبة 

على ممارسة الرياضة ألن البدانة المفرطة تزيد من فرص 
اإلصابة بسرطان الثدي. ك

المواظبة على ممارسة الرياضة، يجب أن تواظبي على 	 
ممارسة الرياضة بشكل يومي ولمدة تتراوح بين 30 إلى 

45 دقيقة لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي ألن الخمول 
والكسل يؤديان إلى البدانة وبالتالي إلى نتائج وخيمة. 

قّللي من استهالك السكر والكاربوهيدرات، كالحلوى 	 
والمشروبات المحالة والصودا، واستعيضي عنها بحلويات 

أخرى كالفواكه الطازجة أو المجففة.   
أهمية الفيتامين د، إن نقص الفيتامين د في الجسم يمكن 	 

أن يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي. لذا، يتوجب 
على النساء تناول منتجات األلبان الخالية والقليلة الدسم 

المعززة بالفيتامين د. وهنالك مصادر أخرى لهذا الفيتامين 
كصفار البيض وسمك السلمون والسردين بعظامه والحبوب 

المعززة. كما أن التّعرض المباشر ألشعة الشمس لمدة 15 
دقيقة يوميًا من شأنه أن يعطي الجسم ما يحتاجه من هذا 

الفيتامين المهم. أما التعرض ألشعة الشمس من وراء زجاج 
النوافذ أو المالبس أو كريمات الوقاية من الشمس فلن 

يكون له أي فائدة ألنه يعيق الجلد من امتصاص الفيتامين د. 
أهمية الرضاعة الطبيعية،  األمهات اللواتي يرضعن أطفالهن 	 

بشكل طبيعي يقللن بشكل كبير من فرص إصابتهن بسرطان 
الثدي مقارنة بالنساء اللواتي ال يتبعن طريقة الرضاعة 

الطبيعية.
نصائح عامة أخرى:

تجنبي طبخ أو تحضير الطعام بدرجات الحرارة المرتفعة، ألنها 	 
تزيد من خطر اإلصابة بالسرطان وخاصة عند طبخ اللحوم أو 

قلّي الطعام بالزيت والوصفات التي تحتاج إلى أن تتعرض 
لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة.  

قلّلي من تناول األطعمة المشوية على الفحم أو شبه 	 
المحروقة. 

قلّلي من تناول اللحوم الحمراء. 	 
قلّلي من تناول اللحوم المعلبة والمّصنعة كالنقانق 	 

واألطعمة المخللة والمّدخنة. 
تجنبي تناول المشروبات الكحولية. 	 
تجنبي التدخين )اإليجابي والسلبي(. 	 
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المقلوبة لطبق غني بمضادات األكسدة

وصفة صحية

المقلوبة، طبق لذيذ ومغذي. يحتوي هذا الطبق المغذي على 
الخضروات واللحوم المنزوعة الدسم أو الدجاج المنزوع الجلد واألرز. يتم 

رّص مكونات هذا الطبق بشكل فني مرتب على شكل طبقات داخل قدر 
الطبخ، وبعد أن تنضج المكونات، يتم قلب ِقدر الطبخ رأسًا على عقب 

على صحن التقديم الكبير. فتظهر بذلك طبقات الخضروات الملونة 
واللحم واألرز. 

المقادير )٦ حصص،(
٧٥٠ غرامًا من لحم الغنم المنزوع الدهن والمقطع لقطع صغيرة 	 

نسبيًا. 
حبة باذنجان كبيرة، مقطعة لشرائح عرضية بسماكة نصف بوصة 	 

)إنش(. 
كوب من القرنبيط المقطع. 	 
٥ حبات كبيرة من الطماطم المقطعة إلى شرائح. 	 
كوب و نصف من األرز ذو الحبة الطويلة. 	 
٢ حبة بصل و ٣ فصوص من الثوم، المفروم. 	 
ملعقة شاي من القرفة المطحونة و )١( ملعقة شاي من الكمون 	 

المطحون. 
ملعقة شاي من مسحوق الكركم، وورقتي غار. 	 
ملعقة شاي من جوزة الطيب الطازجة والمسحوقة، و ملعقة طعام 	 

من "التوابل السبعة".
ملعقة طعام من زيت الكانوال. 	 
فلفل أسود مطحون حسب الرغبة 	 
٥ أكواب من الماء.  	 

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام

الرسالة الصحية:
 هذا الطبق الصحي مناسب لألشخاص الذين يعانون من أمراض في 
القلب ولألطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن. يمكن للمصابين 

بالسكري تناول هذا الطبق مع االنتباه إلى أن )ثلث كوب من األرز = وجبة 
واحدة من الكاربوهيدرات(. ال يوصى بإعطاء هذا الطبق لألطفال تحت 

سن الواحدة أو لألشخاص الذين لديهم مشكالت في المضغ أو صعوبات 
في البلع. يحتوي الطبق على مواد مغذية مضادة للسرطان كاأللياف 

ومضادات األكسدة وأحماض دهنية كاألوميجا ٣ والفيتامين د.حار

طريقة التحضير: 
اغسل األرز وانقعه بالماء الدافئ لثالثين دقيقة. 	 
في مقالة كبيرة، قم بقلي البصل والثوم بمقدار قليل من زيت 	 

الكانوال إلى أن يتحول لونه إلى الذهبي. 
أضف قطع اللحم المقطعة والتوابل والفلفل األسود والكركم 	 

والقرفة وورق الغار وجوزة الطيب إلى البصل والثوم وأطبخ 
المكونات لعشر دقائق مع التقليب المستمر لقطع اللحم. 

أضف الماء ليغطي قطع اللحم وأطبخه لساعتين على نار هادئة 	 
أو معتدلة وإلى أن يصبح اللحم طريًا. أزل اللحم من مرقته وضعه 

جانبًا لتستخدمه الحقًا. 
قم بتتبيل شرائح الباذنجان وقطع القرنبيط بالخل وعصير الليمون 	 

لدقائق قليلة ثم اغسلها جيدًا بالماء إلزالة المرارة منها. قم 
بتنشيف هذه الخضروات بورق المطبخ الخاص. 

اطبخ قطع القرنبيط على البخار. 	 
قم بشي شرائح الباذنجان في صينية فرن مدهونة بالقليل من زيت 	 

الكانوال وضعها في فرن درجة حرارته ٤٠٠ درجة فهرنهايتية إلى أن 
يتحول لونه إلى البني الذهبي من الجانبين. 

قم بترتيب قطع الطماطم في أسفل القدر وفوقها طبقة من 	 
اللحم بأي شكل تفضله. 

قم بصّف طبقة من شرائح الباذنجان المشوي والقرنبيط المطبوخ 	 
فوق اللحم ثم أضف عليهم طبقة من األرز. قم بهز القدر قلياًل 

لتوزيع األرز بالتساوي مع ضغطه قلياًل بواسطة الملعقة العريضة. 
أضف ماء سلق اللحم على األرز ليغطيه بالكامل، ثم أضف الماء 	 

حسب الحاجة. 
قم بتغطية القدر ودعه ُيطبخ على نار عالية لخمسة دقائق ثم 	 

أخفض النار إلى أقل ما يمكن ودعه ُيطهى لـ٤٥ دقيقة إلى أن 
ينضج األرز ويمتص السائل برمته. 

التقديم:
ارفع الغطاء، وضع وجه صحن التقديم الدائري الكبير فوق فتحة 	 

الِقدر، ثم اقلب القدر بهدوء ليصبح الصحن في األسفل والِقدر إلى 
األعلى )وهذه هي فكرة المقلوبة(!

يمكنك تقديم هذا الطبق مع السلطة والزبادي )أو اللبنة( القليل أو 	 
الخالي من الدسم لجعله أكثر توازنًا ولزيادة قيمته الغذائية. 

القيمة الغذائية
 السعرات الحرارية لكل حصة: ٢٢٥

 الدهون لكل حصة: ٥ غرامات 
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٢٠١٤٢٠١٥
اطلق مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي أول 
برنامج دكتوراه ممارسة 

التمريض. 

افتتاح مركز الطوارئ 
الجديد في األحساء 

ومرفق الرعاية العاجلة 

تقديم عروض العمل ٢٠١٦ 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي لموظفينا المعارين 
إلى أرامكو السعودية 

استجاب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لمتالزمة التنفس الشرق أوسطية )ميرس( 

تساهم في صحة المجتمع في السعودية
عمل موظفو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
وموظفو أرامكو السعودية بفخر مع الحكومة 
السعودية واطراف اخرين لتوفير مراقبة وثيقة 

لإلصابات في المملكة 

أول مؤتمر دولي حول 
سالمة المرضى يعقده 

مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

البداية الرسمية للعمليات 
البداية الرسمية للعمليات 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يتحمل 
رسميا المسئولية عن تقديم الرعاية لـ ٣٥٥٠٠٠ 

مستفيد صحي في أرامكو السعودية

احتفال بإفتتاح مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي – النظام الصحي الوحيد خارج 

الواليات المتحدة يعرض اسم جونز هوبكنز

استبيان تقييم المخاطر الصحية يفتتح 
رحلة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

لتطبيق نموذج صحة السكان
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يصدر 

أول تقييم سنوي لألخطار الصحية لجميع 
موظفي ارامكو السعودية 

أول إستبيان لرضى 
المرضى 

إطالق اول برنامج جراحي 
بالروبوت للمسالك البولية 

– اول جراحة في المملكة 
باستخدام نظام الجراحة 

بالروبوط

بدء برنامج معزز لجراحة 
األوعية الدموية بالمنظار. 

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٤
يناير يناير يناير

مايو

يناير

 نوفمبر

ديسمبر

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٤

أغسطسمايو

 ديسمبر

سجل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
١٣ ممرضة لبرنامج مدته سنتان في 

كلية جونز هوبكنز لتدريب الممرضات 
المتقدمات 

تعاونت فرق الجراحة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن في 

إجراء جراحة بروستاتا أعقبها عملية كلى.

بالتعاون مع مؤسسة جونز هوبكنز 
أرمسترونغ لسالمة المرضى والجودة، 

ومستشفى الملك فهد التخصصي 
بالدمام 

يتحر إستبياننا الشهري تجربة المرضى مع 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ويقدم 

طريقة جديدة لفهم وتقديم الرعاية المتمركزة 
على المريض وعائلته وتحسين القياس 

ومراقبة خبيرة.

٢٠١٦
دمج إثنين من األنظمة 

الروبوتية المتقدمة 
لصرف األدوية في 
صيدلية مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

ألول مرة في منطقة الخليج يقدم مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي نظام صرف 

أدوية متقدم بالروبوت اآللي خارج الواليات 
المتحدة . هذا النظام الذي يقلل وقت انتظار 

المرضى ويزيد من رضاهم ويعزز سالمتهم.

مايو

قدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
طريقة جديدة في اصالح األورطي بتدخل 
جراحي بسيط مع برنامج سريري يتيح لنا 

اجراء جراحة معقدة. 

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٥
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الخط الزمني لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي 

اإلحتفال بمرور ثالث سنوات من النمو المتسارع
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٢٠١٦
أكتوبر

٢٠١٧

افتتاح مركز طوارئ 
حديث في العضيلية 

تم افتتاح مركز األحساء 
الصحي من قبل الرئيس 
التنفيذي لشركة أرامكو 

السعودية

وشكل هذا الحدث اإلفتتاح الرسمي لمركز 
األحساء الصحي بعد إعادة تنشيطه والذي 
تبلغ مساحته ٢٦،٠٠٠ متر مربع. ويشتمل 

المركز على أحدث ما توصل إليه العلم من 
تصميم وتكنولوجيا ومعدات الرعاية الصحية، 
والذي سيوفر لسكان األحساء خدمات متميزة 

وشاملة محورها المريض.

Inauguration of a 
State-of-the-Art EMS 
in ‘Udhailiyah

يمكن للمرضى االطالع 
على دليل االطباء الخاص 

بنا على الموقع.
www.JHAH.com

مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي أطلق 

برنامج اإلقامة الطبية  

٢٠١٦٢٠١٧

٢٠١٦

 يوليو يونيو

يونيو

هذا المركز ضاعف طاقة الخدمة السابقة 
من ٧ الى ١٤ سرير ووسع الموقع القديم 

لخدمة المجتمع ألكثر من ٤٠ عامًا. 

١٩ يوليو / تموز - افتتح رئيس  أرامكو 
السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، 

المهندس أمين الناصر، مركز األحساء 
الصحي، الذي يعد ثاني مستشفى تابع 

لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

اعتمد المجلس السعودي 
للتخصصات الصحية في مايو 

٢٠١٦ المختبر والصيدلية والطوارئ 
والتخدير وطب االسرة في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي كمراكز 
تدريب واستقبل مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي أول مقيمين طبيين 

في أكتوبر من نفس السنة. 

 اصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ثاني مستشفى في المنطقة 
الشرقية يجري عملية زراعة نخاع 

٢٠١٧
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تنفذ اول مارس

عملية زراعة نخاع 

مثل مايو النهاية الرسمية للمرحلة االنتقالية . ٨٣% من 
موظفي ارامكو السعودية المعارين انضموا الى مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي وشكلوا ما يقارب ٨٠% من 

القوة العاملة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

نسبة القبول النهائية 

٢٠١٧
مايو

أحد أكثر أجهزة النسارع الخطي في 
العالم يتم استخدامه في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي منذ أبريل 
.2017

ويستخدم هذا الجهازاألشعة الموجهه 
بالصورة والنمط التنفسي للمريض. 
تسمح هذه التقنية بمزيد من الدقة 
كما اتساعد المرضى على التعرض 

للعالج اإلشعاعي لفترة أقل.

أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي واحد من أوائل المستشفيات 

في المملكة التي توفر خدمة 
تمريضية من تمريض مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي خبير يقدم 

خدمات رعاية صحية على الهاتف.

أبريل

أبريل

جهاز التسارع الخطي

خط الرعاية التمريضية 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يطلق جراحة 
القلب مع عمليات جراحية متعددة

٢٠١٧
أول اعتماد لتدريب الزمالة في مركز جونز مارس

هوبكنز أرامكو الطبي 
اعتمد المجلس السعودي للتخصصات الصحية 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كمركز تدريب زمالة 
لسرطان الكبار 

قاد الدكتور هاري باريسيس 
مرحلة إطالق برنامج جراحة 

القلب. وبدأ فريقه اول عملية 
جراحية فى ١٧ ابريل.

تمكنت الدكتورة اشباال كتاك 
من اجراء عملية ازالة طبقات 

تالفة في القرنية وترك الطبقة 
المبطنة السترجاع بصر مريض .

خدمة جديدة 
في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو 

الطبي: 
جراحة قرنية 

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

مارس افتتاح 
جناح رقم 
٦ للرعاية 

األولية 
٢٠١٧
فبراير

JHAH Nurse 
Care Line

أبريل

٢٠١٧
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الموسوعة الصحية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
خذ بزمام صحتك

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لمرضانا وأفراد . ١
عائالتهم الموسوعة الصحية اإللكترونية، وهي مركز 

للمعارف الطبية والصحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 
وتعتبر هذه الموسوعة مصدر تعليمي شامل يحتوي 
على معلومات منظمة بطريقة يسهل البحث عنها، 

وبرامج شرح تفاعلية وملخصات مدعمة بالصور 
يسهل تحميلها وحفظها. للوصول للموسوعة الطبية 

من جهاز سطح المكتب أو من جهازك المتنقل، قم 
 Health Awareness  واختر  www.JHAH.com بزيارة

 Health من القائمة العلوية ثم اضغط على
 .Encyclopedia

١ .www.JHAH.com قم بزيارة موقع

٢ ."Health Encyclopedia"<"Health Awareness اضغط على

اضغط على علم السعودية لتغير اللغة الى العربية . ٣
اضغط على عالمة البحث  في الموسوعة الصحية. ٤
اضغط على األمراض < السرطان > سرطان الثدي. ٥

أربع خطوات بسيطة لمعرفة المزيد عن سرطان الثدي
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 كن أول من َيْعلم
Be the First to Know

@JHAHNews
 تابعوا حسابنا الرسمي على تويتر
Follow Our Of�cial Twitter Account 

New Services.. جديدة
ت 

دما
Health N ..خ e w

s.
ة .

حي
ص

بار 
..أخ

 Special Events.. خاصة 
 مناسبات
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أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يعين رئيس طبي جديد 

 افتتاح مقهى ليوان كافيه 

إبتداًء من ١ أكتوبر، على جميع المرضى إبراز بطاقات الهوية الشخصية أو 
بطاقة العمل إلستالم أدويتهم من صيدلية العيادات الخارجية لمركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي.  
ويتطلب من األفراد الذين يستلمون األدوية نيابة عن شخص آخر تقديم 

بطاقات تعريف مناسبة .
هذا البروتوكول لمصلحة و سالمة المرضى، نشكركم على تعاونكم.

بعد بحث موسع من جونز هوبكنز مديسن و أرامكو السعودية، 
اختار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة ليندا لي، وهي خبيرة 
معروفة دوليًا في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والطب التكاملي 

لتولي رئاسة الشؤون السريرية . في هذا الدور في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، سوف تقوم الدكتورة ليندا لي باإلشراف على 

الموظفين الطبيين ومساندتهم، وتوسيع البرامج السريرية لتلبي 
احتياجات المرضى وأسرهم باستمرار، وتعزيز نوعية وسالمة خدمات 

الرعاية الصحية، وتطوير جهود التعليم والبحث. 

يسر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أن يعلن عن افتتاح مقهى ليوان كافيه في 
المدخل الرئيسي لمركز الظهران الصحي.

ساعات العمل في ليوان كافيه:
من ٧ صباحا - ٩ مساء خالل أيام األسبوع	 
 من الساعة ٢ إلى ٩ مساء في عطلة نهاية األسبوع واألعياد	 

يقدم ليوان كافيه مجموعة واسعة من المشروبات الساخنة والباردة والوجبات 
الخفيفة مع خصم ٥% لموظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

للحصول على األدوية من صيدلية العيادات الخارجية، يتطلب إبراز 
بطاقة العمل أو بطاقة الهوية الشخصية.
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 الحفل الختامي لبرنامج األنشطة 
التطوعیة الصیفیة لعام ٢٠١٧

في ٢٣ أغسطس ٢٠١٧، كّرم مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 
بأكثر من ٣٠ طالبا متطوعا صيفيا لمساهمتهم في أنشطة 
المجموعات التعليمية في مركزجونز هوبكنز ارامكو الطبي 

وأرامكو السعودية.
رحب هيثم الرويلي، مدير نائب العمليات والمدير األول لشؤون 

الشركة ، بالطالب في كلمته االفتتاحية وقال "ثقافة التطوع 
تثري مجتمعاتنا، وتشجع على تبادل األفكار وتعزز من الشعور 

اإلنساني" كما أضاف السيد الرويلي "في مركزجونز هوبكنز 
ارامكو الطبي نحن فخورون الستمرار إرث العمل التطوعي، الذي 
بدأ منذ عقود عديدة مع ادارة الخدمات الطبية ألرامكو السعودية 
حتى وإن كان وقتك معنا قصيرًا آمل أن تترك هنا بمزايا طويلة 

األمد. وقيادة أقوى، ومهارات اجتماعية؛ ووعي ذاتي أكبر." 
كما وجه السيد الرويلي شكره للموجهين الذين ساعدوهم 

على تنفيذ هذه األنشطة بالتكاتف مع منسق البرنامج، صالح 
السلطان، رئيس مجموعة الزيارات واللوجستيات  في مركزجونز 

هوبكنز ارامكو الطبي.
وبدءًا من رحلتهم في يوليو / تموز، قام المتطوعون الصيفيون 

بتنظيم حمالت للتوعية الصحية في أرامكو السعودية في 
مباني "ميدرا" ومبنى البرج، وفي عيادة الرعاية األولية تستهدف 

موظفي أرامكو السعودية وموظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي وعائالتهم ، وتمكنت أنشطة بث التوعية التي قام بها 

المتطوعون من رفع مستوى الوعي من خالل منصات التوعية 
الصحية ممثلة في أربع مجموعات:

مجموعة اإلقالع عن التدخين "رحلة لإلقالع عن التدخين"	 
مجموعة التوعية بحوادث السيارات	 
مجموعة التوعية بسرطان القولون 	 
مجموعة الحد من السمنة "مكافحة السمنة"	 

أثناء الحفل الختامي للبرنامج شكرت الدكتورة زينة خوري - 
ستيفن، رئيسة قسم التمريض، والسيد الرويلي، كل عضو 

متطوع واعضاء لجنة موظفي مركزجونز هوبكنز ارامكو الطبي 
على جهودهم في التوعية الصحية طوال فترة البرنامج.

مع انتهاء برنامج أنشطتهم، عبرت زينب الطالل، طالبة ومتطوعة 
طبية حيث قالت: "إنها خبرة ممتعة وموقف إيجابي". 

اذا كنت راغبًا في المساهمة في ثقافة صحية وأن تصبح متطوعًا 
في مركزجونز هوبكنز أرامكو الطبي

يمكنك االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني في 
Volunteering.Healthcare@JHAH.com

مجموعة مكافحة السمنة:
ريم السليمان )قائدة المجموعة( 	 
نوف الشريدة	 
رغد الجوهاني	 
نورا البطاح	 
عبد الله الحميدان	 
معن الباهر )قائد ( 	 
عبد الرحمن الغامدي	 
نور شهاب	 
علي آل إبراهيم	 

مجموعة التوعية بحوادث السيارات: 
راشد الغانم )قائد( 	 
أمل سليمان	 
بتول البحراني	 
سلطان السلطان	 

مجموعة رحلة لإلقالع عن التدخين: 
شهد الخنيزي )قائد( 	 
زينب الطالل	 
أحمد القطري	 
خالد الحسين	 
البندري المنتخ	 
ريم الحواج	 
ليليان بن الشيخ	 
ملك الله	 
ريناد العقيل	 
شوق العقيل	 

مجموعة محاربة سرطان القولون: 
مجتبى الجمة )قائد( 	 
إناس العبيد	 
ملك القرين	 
مريم الحسين	 
أثير الباسوشال	 
كوثر العبدرب الرسول	 
فاطمة إبراهيم	 
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تخرج الدورة األولىمن طالبات دكتوراه ممارسة التمريض في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي  في األولى في المملكة العربية السعودية

الظهران - ١٦ أغسطس، احتفل بتخريج المجموعة ااألولى ١٣ 
ممرضة من ممرضات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، وقد 

احتفلت المجموعة، التي بدأت رحلتها التأهيلية قبل عامين، 
بالتخرج وحصلن على دكتوراه ممارسة التمريض وتخرجهن يزيد 

من عدد الممرضات الممارسات لمهنة الطب في المملكة 
العربية السعودية بنسبة ٣٠% في يوم واحد.

الدرجة العلمية للدكتوراه ممارسة التمريض )دي ان بي( تعني 
إعداد الدارسين لقيادة ابتكارات الرعاية الصحية والتأثير على 

سياسة الرعاية الصحية. هذه الدرجة تعزز من القيادة، ومن التنفيذ 
والمبادئ النظرية للتمريض، ومن مبادئ المهارات التحليلية 

والممارسة القائمة على األدلة.
في كلمتها أمام الخريجين، صرحت الدكتورة باتريشيا دافيدسون، 

عميدة كلية التمريض بجامعة جونز هوبكنز ومسؤولة وأستاذة 
البرنامج، "اليوم أصبحت ممرضة هوبكنز" وأنت اآلن جزء من 

تاريخ ومجتمع مشهور قائم على التميز والعاطفة. نحن نرحب بكم 
ونحن فخورون جدا بكم."  

كان برنامج )دي ان بي( عنصرا أساسيا في اتفاقية المشروع 
المشترك بين أصول مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ؛ أرامكو 

السعودية ، وجونز هوبكنز ميديسن انترناشونال . لقد مكنت 
الروابط األكاديمية الوثيقة بين كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز 

و مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من تصميم وتنفيذ نموذج 
تعليمي متكامل ومرن. طوال برنامج دي ان بي في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي واصلت الممرضات الثالث عشرة ممارسة 
مهامهن وقضاء معظم وقتهن في الدراسة في مرافق مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي. كما سافرن إلى الحرم الجامعي لكلية 
جون هوبكنز للتمريض في بالتيمور لمدة أسبوعين من الدراسات 

والتدريب السريري في كل فصل دراسي. دي ان بي هو برنامج 
تعاوني، محترم ثقافيا ومصمم خصيصا الحتياجات مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي والطالبات.
قالت شارون دادلي براون األستاذ في جامعة جونز هوبكنز كلية 

التمريض " لم يكن لدينا الطالب المناسبين، واألفراد الذين 
لديهم القدرة على استكمال برنامجنا فحسب ، بل طالب لديهم 
القدرة على التقدم والرقي بمهنة التمريض في المملكة العربية 

السعودية وأماكن أخرى".
لعائد على االستثمار في برنامج دي ان بي في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي له جوانب متعددة:
اإلحتفاظ بالممرضات السعوديات في المهنة وفي مركز 	 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي
تمريض قيادي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتقديم 	 

رعاية نوعية 
تجنب فقدان الموظفين ذوي األداء العالي أثناء الفترات 	 

التعليمية
تكلفة اقتصادية، بالمقارنة مع إرسال الموظفين للتعليم 	 

العالي خارج المملكة
المساهمة في دور مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في قيادة 	 

التغيير في المملكة العربية السعودية للمساعدة في تحقيق 
نظرة ٢٠٣٠. 
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باإلضافة إلى ذلك، تركز الشراكة بين مركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي و كلية التمريض بجامعة جونز هوبكنز على مبادرات تنمية 

القدرات لتعزيز التمريض في المملكة العربية السعودية من خالل 
أنشطة منفصلة ولكنها مترابطة مثل:

العمل كقائد حصيف وقيادة التمريض من خالل التعاون مع 	 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تنفيذ وتقييم عنصر القيادة السريرية لبرنامج التدريب 	 
التمريضي.

خالل حفل التخرج، قام أعضاء هيئة التدريس والعائالت 
واألصدقاء بملء قاعة الفندق إلظهار دعمهم للخريجات البالغ 

عددهن ١٣ خريجا حيث قبلوا ارتداء ثوب كلية التمريض التقليدي 
لجامعة جونز هوبكنز.

"تفوق الخريجات اثناء البرنامج الصارم لمدة عامين ، وتحّدوا 
النمو والتطور األكاديمي والمهني والشخصي. عزز هذا البرنامج 

مهاراتهم السريرية والقيادية، وعززوا دورهم كعنصر أساسي 
في تقديم الرعاية الصحية النوعية "، علقت الدكتورة زينة خوري 

ستيفنز، رئيسة التمريض، في مركز جونز هوبكنز الطبي وأستاذة 
برنامج تاهيل الممرضات لممارسة مهنة الطب.

قال علي ربعان، والد احدى خريجات البرنامج ، ميساء ربعان، في 
هذه المناسبة: "ليس هناك شك في أن تعليم التمريض العالي 

يمكن أن يحدث فرقا بعدة طرق، سواء كان ذلك على مستوى 
رعاية المرضى، أوالسالمة أو قيادة عملية التحسين المستمر. 

المعرفة والمهارات التي اكتتسبتها بناتنا سيكون لها بالتأكيد تأثير 
إيجابي على نوعية الرعاية الصحية ".

وقال د. دانييل ريغامونتي، المدير التنفيذي،  في مركز جونز 
هوبكنز ارامكو الطبي "إن تطوير القيادة هو حاجة أساسية لضمان 

استدامة نجاحنا ونمونا في المستقبل". وأضاف "لدينا العديد 
من االسباب للتفاؤل حول مستقبل مركز جونز هوبكنز ارامكو 

الطبي ونجاح هذه المجموعة االولى الرائعة هو بالتأكيد أحد هذه 
األسباب".

 كما أن البرنامج له أهميته الوطنية، حيث أن له عالقة مثمرة 
مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفي وقت سابق من 
هذا العام تم تقديم دي ان بي الى الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية ويستمر هذا التعاون في استكشاف اإلمكانيات األوسع 

للبرنامج. 
الدكتور مصطفى بودريك، مستشار الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية في التعليم التمريضي ، هو عضو مساعد في  كلية 
التمريض بجامعة جونز هوبكنز وكان ضيف شرف في حفل 

التخرج . 
 يعمل مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي مع جامعة جونز هوبكنز 

لتوسيع فرص DNP وسوف يشارك في المزيد من المعلومات 
حول البرنامج وعملية التطبيق عندما تصبح متوفرة.
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التفكير الواعي والصحة   

هل فتشت في أي وقت مضى في حقيبتك عن هاتفك الجوال 
ثم تذكرت انك تركته في المنزل؟ أو بحثت في جيوبك عن مفاتيح 

المنزل ثم تذكرت أنك وضعتها في السيارة؟ هل سبق لك أن 
أجريت محادثة مع طفلك، ولكن عقلك كان موجهًا نحو الخطط 

المستقبلية؟
االن، من السهل على أي منا أن يخوض غمار الحياة دون التوقف 

لمالحظة اشياء كثيرة . نحن نميل أن نوجه عقولنا إلى الخطوات 
القادمة دون اإلنتباه إلى اللحظة الراهنة.

يقول البروفيسور مارك ويليامز، مدير مركز أوكسفورد للتفكير 
الواعي:

"من السهل التوقف عن مالحظة العالم من حولنا، كما أنه من 
السهل أن نفقد اتصالنا بالطريقة التي تشعر بها أجسامنا وننتهي 
إلى العيش في رؤوسنا – انه االنغماس في أفكارنا دون التوقف 

لمالحظة كيف أن هذه األفكار تقود عواطفنا وسلوكنا". 
الحفاظ على التفكير الواعي من لحظة إلى لحظة بأجسامنا 

ومشاعرنا، واألفكار والبيئة المحيطة بنا يسمى اليقظة . 
اليقظة تعزز من وجودنا بجلب الفوائد النفسية والجسدية 

واإلجتماعية وفيما يلي بعض فوائد اليقظة: 
أنها تحسن من الصحة العقلية حيث تقلل من اإلجهاد وتقاوم 	 

اإلكتئاب
أنها تحسن من نشاط الدماغ وتجعلنا قادرين على ضبط 	 

تشتت االنتباه وتحسين التعلم والذاكرة ومهارات اإلنتباه. 

أنها جيدة ألجسامنا حيث تعزز جهاز المناعة لدينا وتساعدنا 	 
على مكافحة األمراض وتقلل من مخاطر النوبات القلبية 

والسكتات الدماغية. 
التفكير الواعي يقلل من األلم المزمن ويساعد على الشفاء 	 

من السرطان.
التفكير الواعي يساعدنا على خفض الوزن حيث أن اليقظة 	 

عند تناول الطعام تشجعنا على خيارات األكل الصحي. 
هناك العديد من الطرق لممارسة اليقظة ولكن العنصر األساسي 
هو تذكير نفسك بمراقبة مشاعرك، وأحاسيس جسمك واألفكار 

والبيئة المحيطة بك.
فيما يلي بعض التمارين التي يمكنك القيام به خالل النهار لتفريغ 

عقلك والتواصل مع نفسك:
التنفس الواعي: يمكنك القيام بهذه الممارسة واقفا أو . ١

جالسًا مع التركيز على التنفس لمدة دقيقة واحدة. ضع يدك 
على بطنك وخذ نفسًا عميقًا، ثم احبسه لبضع ثوان ثم 

اطلقه . 
المالحظة الواعية: اختر شيئا من البيئة المحيطة بك، مثل . ٢

زهرة، اوالغيوم في السماء أو حتى الحشرات. ببساطة عليك 
االسترخاء وعدم القيام بأي شيء سوى مالحظة الشيء الذي 
تنظر اليه. هذا التمرين يتيح لك التواصل مع جمال البيئة من 

حولك. هذا الشيء مفقود عندما ننهمك في جدول عملنا 
اليومي. 

التفكير الموجه: هذا التمرين يساعدك على تقدير مهماتك . 3
اليومية البسيطة والنتائج التي تحققها. في األساس، وجه 

عقلك إلى احد طقوسك اليومية البسيطة مثل شرب قهوة 
الصباح. عندما ترشفها توقف للحظة ، تذوق رائحة القهوة 

وقدر كم انت محظوظ لتمكنك من الحصول على شراب إما 
لوحدك أو مع عائلتك.. 

اإلنغماس الواعي: بداًل من أن تكافح لالنتهاء من مهمة . ٤
معينة، ادرك الخطوات المطلوبة وأغمس نفسك كليًا في 
التقدم. وازن نفسك جسديًا وعقليًا مع النشاط. سوف تجد 

الفرح  والرضى في عملك بداًل من االنخراط في الروتين 
اليومي.

التذوق الواعي: الهدف من هذا التمرين هو تقدير األشياء . ٥
التي تبدو غير مهمة في الحياة. للقيام بهذا التمرين، استخدم 

قلمًا وورقة ، او مفكرنك أو حتى هاتفك واكتب خمسة 
أشياء في حياتك عادة ما تذهب دون تقدير: مثل الكهرباء 

التي تمنحك الطاقة، والسقف فوق رأسك الذي يحميك أو 
الطعام في الثالجة ... الخ.

بقلم: ريم بوبشيت 
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تقييمك الصحي السنوي ٢٠١٧
 مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي يعنى بصحتك. يسرنا أن نقدم لك فرصة إجراء التقييم الصحي السنوي الذي يمكنك االطالع 

عليه من خالل البريد اإللكتروني. سيستغرق االستبيان حوالي ١٥ دقيقة إلكماله وهو عبارة عن سلسلة من األسئلة حول 
نظامك الغذائي ومستوى النشاط، وغيرها من العوامل التي هي األساس لصحة جيدة.

بعد االنتهاء من تعبئة االستبيان ، سوف تتلقى على الفور تقريرًا موجزًا يتضمن النتائج الخاصة بك، وعوامل الخطورة 
واإلجراءات التي يمكنك اتباعها لتحسين صحتك ورفاهيتك. إضافة ذلك ، هذا التقرير يساعد الطبيب المعالج على تحديد 

النواحي التي يمكنكما العمل عليها معا لتحسين صحتك.
يضمن مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي سرية البيانات وسوف تتلقى رقمًا خاصًا بك وتفاصيل تسجيل الدخول الى االستبيان 

sh-batch@aramco.com  من خالل الرابط
 

أكمل االستبيان واستمتع بمستقبل أكثر صحة.

HAHelp@jhah.com إذا كان لديك أي أسئلة حول االستبيان، يرجى التواصل عن طريق البريد االلكتروني

صحتك... غايتنا 
إدارة صحة المجتمع بمركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

"إن بقائي في 
صحة جيدة هو 
ألكون أفضل 
األب إلبنتي"
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 برنامج الزيارة ألعضاء هيئة التدريس المتميزون
يعزز من تبادل المعلومات بين جونز هوبكنز مديسن و مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

التعاون مع خبراء طب ذوي تنوع ثقافي ، وتجربة مرافق عالج 
طبي في بلد آخر ، وإقامة عالقات تعاونية طويلة األمد مع زمالء 
في المملكة العربية السعودية  ؛ هذه هي األسباب التي دفعت 

جراح العظام الدكتور جاك إنغاري الختيار المشاركة في برنامج 
الزيارة. انغاري واحد من القادة البارزين في كليات جونز هوبكنز 
للطب والتمريض والصحة العامة الذين سافروا إلى المملكة 

العربية السعودية منذ بداية هذا البرنامج  في ٢ فبراير ٢٠١٥ لتعزيز 
العالقات مع األطباء الزمالء في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.  

يقول الدكتور بول أويرتر، أخصائي األمراض المعدية في جونز 
هوبكنز مديسن: "لقد أتاحت لي زيارتي فهم الدور الذي تلعبه 
جون هوبكنز في هذا المشروع المشترك، فضال عن البدء في 

تطوير عالقات مع األطباء العاملين في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي."

ويضيف الدكتور جيمس فيكي، رئيس جراحة العظام في جونز 
هوبكنز مديسن قائال: "لقد أتيحت لنا الفرصة لزيارة مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي والتعرف على أعضاء هيئة التدريس هناك، 
وأعتقد أن هذا البرنامج هو وسيلة رائعة للقاء الطرفين حتى 

نتمكن من فهم بعضنا والبدء فى اقامة عالقات بيننا."  

أثناء وجودهم في المملكة، تمكن أعضاء هيئة التدريس البارزين 
من إلقاء محاضرات تعليمية مهمة يمكن للحضور من منتسبي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الحصول على ساعات تعليم 
طبي معتمدة من الجمعية الطبية األمريكية. وحتى اآلن حصل 

المشاركون بالفعل هذا العام على أكثر من ١٧٠٠ ساعة معتمدة 
لحضور محاضرات تعليمية تتراوح عناوينها بين "إدارة مرض 

السكري: ماذا يلوح في األفق؟" إلى "التهاب الكبد C : تحول في 
العالج".
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زيارة طبيب مميز: الدكتور هاربال خانوجا

ينما كان جراح العظام الدكتور هاربال خانوجا مؤخرا في زيارة 
لمركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي ، أشرف على ثالث عمليات 

جراحية معقدة الستبدال مفاصل ، وحضر هذه العمليات 
جنبا إلى جنب مع زمالئه هناك ، كما قدم محاضرة ألطباء 

ومجتمع مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي  حول التهاب 
مفاصل أعلى الفخذين والركبة، حضرها أكثر من ٨٠ عضوا من 

أرامكو ومن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي . 

وقال الدكتور رمزي باندا، أحد أطباء األعصاب 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذي يقود 

البرنامج مع الدكتور تشارلز وينر، نائب رئيس 
الشؤون األكاديمية لجونز هوبكنز مديسن 
انترناشونال" مشاركة المعلومات هي أحد 

أهداف المشروع المشترك بين رامكو السعودية 
و جونز هوبكنز مديسن " .

كما ينضم أعضاء هيئة التدريس في جونز هوبكنز 
مديسن إلى أطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي في العيادة، وفي الجناح وفي غرفة 

العمليات لمناقشة طرق التشخيص والعالج. 
يراجع األطباء الخبراء من كال الجانبين الحاالت 
الصعبة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
ويتبادلون أحدث التطورات في تخصصاتهم 

للتحسين المستمر لرعاية المرضى وربما توفير 
التكاليف من خالل استبعاد اإلحاالت للخارج. 

يقول الدكتور دانييل ريجامونتي، الرئيس 
التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي"هذه 
اللقاءات تجمع بين أفضل العقول من الجانلبن 
لمعالجة حاالت مرضانا الطبية المعقدة ، بينما 
نحن كشركة طبية ال نزال نطور   المركز الطبي 

للتميز في المملكة العربية السعودية"،.

باإلضافة إلى التعاون مع أندادهم في الجامعة، 
تقدم الكلية أيضا محاضرات للتواصل المجتمعي 

لتبادل المعلومات الطبية العملية مع موظفي 
أرامكو السعودية وأسرهم. يشرح هؤالء األطباء 

ذوو الشهرة العالمية موضوعات مثل فقدان 
الوزن والوقاية من السرطان وتجنب وعالج 
مرض السكري واإلجابة على األسئلة حول 

القضايا الصحية الهامة.

يقول الدكتور محبوب حسين، طبيب األطفال 
في جونز هوبكنز مديسن"إن مجتمع أرامكو 

السعودية مهتم وعلى معرفة بشئون الرعاية 
الصحية الخاصة به ومتحمس بشكل غير عادي 

لتحسين صحته".

يقول الدكتور مايكل ستريف، أخصائي أمراض 
الدم في جونز هوبكنز مديسن : " نقل المعرفة 
يعمل في كال االتجاهين من خالل هذه الزيارات 

، والبرنامج ساعدني على صقل خبرتي كطبيب"  
وأضاف: " تصبح طبيبا جيدا من خالل معاينة 
العديد من المرضى ومن خالل مشاهدة كيف 
يعمل األطباء اآلخرون . ولقد كنت قادرا على 
تعلم الكثير من زمالئي في مركز جونز هوبكنز 

ارامكو الطبي."   

زيارة طبيب مميز المقبلة: الدكتور مارك 
اندرسون

أستاذ طب ويليام أوسلر ومدير قسم الطب في كلية الطب 
بجامعة جونز هوبكنز والطبيب العام لرئيس مستشفى جونز 

هوبكنز
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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 
 )CCC( يقدمها المركز، الرجاء االتصال بمركز االتصال المركزي

من خالل الرقم التالي:

٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-٩٦٦+  )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(

أكثر من

٦,٢٠٣ 
متابع

أكثر من

١,٧٨٥
متابع

٢٤٩
متابع

١٧,٨٧٣ 
مشاهدة

أكثر من

١,٦١٤
متابع

أكثر من

٤٧,٧٢١
متابع

Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟

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

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

الطبي 
يقوم على خدمة هذا الخط ممرضات يتكلمن العربية واإلنجليزية 	 

الخدمة متوفرة من ٧:٣٠ صباحا الى ٣ بعد الظهر من األحد إلى الخميس 	 

لالستفادة من هذه لخدمة اتصل على  ٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠ خيار رقم ٧ 	 

 خط الرعاية
التمريضي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على الهاتف المحمول الخاص بك

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

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

اإلسعاف و ٩٩٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠١١٠ ٥٧٢ ١٣ ٩٦٦+

األحساء: اتصل على ٩٩٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
٩٩٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠١١٠ ٦٧٣ ١٣ ٩٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧١١٠ ٥٧٦ ١٣ ٩٦٦+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-٩٦٦+ من خارج 

المملكة

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

٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠٥ -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨٣-	 
 +٨٧٧-١٣-٩٦٦

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 اإللكتروني: 
Eman.Mutairi@JHAH.com

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كنت 
حاماًل ٣٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

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

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

اتصل على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -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 
الخدمات الطبية اإللكتروني.

http://JHAH.com 

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

خط المساعدة للحصول على الرعاية 	 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهاتف رقم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠٥ -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٩٦٦        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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 خمسة أسباب أدت إلى تعزيز الرعاية الصحية للمرضى
وأسرهم بعد تحديث مدخل قسم الجراحة اليومية

يتم استقبال المرضى وأسرهم اآلن في بيئة ودية ومريحة بانتظار تقديم أفضل رعاية طبية يمكن أن يوفرها مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. 

يفخر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باإلعالن عن افتتاح المدخل الرئيسي لغرفة العمليات الذي تم تجديده حديثًا بمكتب استقبال 
حديث، ومنطقة انتظار فسيحة وشاشة تحديث لوضع المريض.

منطقة االستقبال االتي جرت توسعتها تم تصميمها لتهيئة بيئة ترحيبية ومريحة.. ١
اضيف مكتبان جديدان لعالقات المرضى لتقديم المساندة والدعم وتقع المكاتب في وحدة الجراحة اليومية والمنطقة اإلجرائية . ٢

للعيادات الخارجية. 
إذا كنت قد جلبت معك أطفااًل صغارًا ، يمكنك مشاهدتهم من مقعدك حيث يلعبون في منطقة لعب مغلقة محاطة بالزجاج . ٣
توجد  ثالث مناطق انتظار )رجال وعائالت ومنطقة أكثر خصوصية للنساء( .. ٤
إذا شعرت بالجوع يمكنك الحصول على وجبة خفيفة من ماكينة البيع.. ٥

نحن نسعى جاهدين لنوفر لكم ولعائالتكم بيئة شفاء مريحة بدنيًا ونفسيًا. 


