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تصدر المجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهريًا من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار المركز وتعزيز النمط 
الصحي للحياة.

بيان إخالء المسؤولية  القانونية: 
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تهدف لالستعمال العام وليست بديلة لزيارة 

الطبيب واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي 
رعايتك الصحية  في المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.
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البحث الطبي ورعاية 
المرضى

طريقان ال بد أن يتقاطعا
"أرجوك، أبحث عن 

England Journal of Medicine(، عالج لطفلي"
حيث كان لهذا البحث المتقدم تأثير كبير 

على وسائل عالج البالغين واألطفال 
المصابين بمرض الباركنسون في شتى 

أنحاء العالم. 
على الرغم من أن الباركنسون هو مرض 

وراثي نادر الحدوث، إال أن تكاليف 
عالجه باهظة جدًا. والمصابين بهذا 

المرض ليسوا هم فقط َمن يعاني منه، 
بل أسرة المريض برمتها تعاني األمّرين 

منه، فالعالج واألدوية المصاحبة له 
باهظة الثمن، ناهيك عن الفحوصات 

الطبية المكثفة والحديثة والزيارات 
المتكررة لغرف الطوارئ، وفي النهاية 

يظل الطفل يعاني ويكبر ويصبح إنسانًا 
علياًل وغير منتج. وتقول د. ريم الخاطر 
عن ذلك: “نحن بحاجة إلى أن نّشخص 

هذا المرض في مراحله األولى، فكلما 
كان تشخيصه في وقت مبكر، كلما 
زادت نسبة نجاح العالج، ألن خسارة 

الدماغ أمر ال يمكن تعويضه أبدًا”. 

مضي فترة على تطبيق طريقة العالج، 
تلقينا اتصال هاتفي من األم المذعورة، 

تقول فيه: “أن األطفال يركضون هنا 
وهناك بإثارة واضحة ويسقطون أرضًا 

في بعض األحيان! ال أعرف كيف 
أتصرف!”.  

بعد هذا االتصال، وجدنا حاًل مؤقتًا 
لهذه المشكلة، بأن زودنا األسرة 

بخوذات للرأس لتحمي األطفال من 
أية إصابات قد تلحق بهم إلى أن 

يتمكنوا من السيطرة والتحكم بشكل 
جيد بحركات أجسامهم. واليوم، يحيا 
األطفال األصغر سنًا حياة طبيعية، 

وبدأوا يدرسون ويتطلعون إلى مستقبل 
أفضل. 

ويقول د. بيرج ميناسيان عن هذا 
اإلنجاز: “من المستحيل أن نكتشف 
مرضًا ما ومسبباته وعالجه في كل 
يوم”، ويضيف: “وفقًا لمعلوماتي، 
هذه أول مرة نحقق مثل هذا اإلنجاز 
في مستشفى أمراض األطفال في 

تورونتو، وما كان لهذا اإلنجاز أن يتحقق 
لوال إمكانيات وموهبة وإصرار الدكتورة 

ريم الخاطر”. 
مرت أربع سنوات على ذلك اإلنجاز، 

وما تزال د. ريم الخاطر تلتقي بمرضاها 
األطفال على نحو منتظم وتحدد 

جرعات العالج المناسبة لهم والتي 
يستطيعون التكّيف معها وتساهم في 

تطورهم العقلي والجسدي وتحسن 
أعراض المرض لديهم. ُنشرت نتائج 

هذا البحث واالكتشاف العلمي المهم 
في عام 2013، في واحدة من أكثر 

المجالت الطبية المرموقة في العالم 
 New( وهي مجلة نيو إنجالند للطب

إن هذه الجملة البسيطة قد تحّرك 
الكثير من المشاعر اإلنسانية، ألن فيها 
الكثير من األلم والترقب. تقول د. ريم 

الخاطر، طبيبة أعصاب األطفال في 
مركز جونز أرامكو الطبي: “أسمع هذه 

الجملة في أغلب أيام عملي”، وتضيف: 
“كان لهذه األم أربعة أطفال مصابون 

بمرض وراثي أعراضه تشبه أعراض 
مرض الباركنسون، ويصاحبها أورام 

ومشكالت صعبة في الحركة ناهيك عن 
تعابير الوجه الجامدة، وكل ذلك يجعل 
مستقبل مثل هذا الطفل مجهواًل، إن 

لم يكن خاليًا من األمل”. 
التقت الدكتورة ريم الخاطر بالدكتور 
بيرج ميناسيان، العالم واألستاذ في 
علم الجينات وعلم الجينوم اإلحيائي 

في قسم طب األطفال في مركز 
مايكل باهين جير لبحوث الشلل 

في جامعة تورونتو، في مستشفى 
 Hospital for Sick( أمراض األطفال

Children(، بعد فترة قصيرة من 
مغادرتها إلكمال اإلقامة الطبية في 

علم أعصاب األطفال في تورونتو، كندا. 
وقد قررا سويًا إجراء دراسة على أسرة 

هؤالء األطفال لتحديد أسباب المرض 
وإيجاد عالج له. 

جاءت الدراسة بنتائج مذهلة، فالدكتورة 
ريم الخاطر لم تكتشف الجين األساسي 
المسبب للمرض فحسب، بل وحددت 

أيضًا إمكانية عالج المرض خالل سنتين 
فقط. وتقول الدكتورة ريم الخاطر: “بعد 

بقلم: برادلي 
ويلكينسون 

د. ريم الخاطر
طبيبة أعصاب األطفال في مركز جونز أرامكو الطبي
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الســكري وأمــراض القلــب 
لــدى النســاء

يعتبر مرض السكري من أكثر األمراض 
التي تّعرض الشرايين القلبية للخطر 

لدى النساء والرجال على حد سواء. فقد 
أظهرت الدراسات التي ُتعنى باألمراض 

بأن مرضى السكري يواجهون خطر 
اإلصابة بأمراض الشرايين القلبية أكثر 
بمرتين من األشخاص األصحاء. وهذا 

األمر ال يستثني النساء اللواتي لم 
يصلن لسن اليأس، ومن المعروف 

أن هذه الفئة العمرية تكون أقل من 
غيرها عرضة لإلصابة بأمراض الشرايين 

القلبية. 
 وفي هذا الشأن، تقول الدكتورة أنابيل 

رودريجيز-أوكويندو، أستاذة الطب 
ومديرة خدمات إدارة مرض السكري في 

مركز جونز هوبكنز بايفيو ميدكال في 
بالتيمور في والية ماريالند األمريكية: 

“بشكل عام، ُيصاب الرجال بأمراض 

القلب في األربعينيات والخمسينيات 
من أعمارهم، أي قبل عشر سنوات من 

إصابة النساء بها. ولكن هذه القاعدة 
ال تنطبق على النساء المصابات 
بالسكري”، وتضيف: “يزداد خطر 

اإلصابة بأمراض شرايين القلب لدى 
النساء اللواتي لم يتجاوزن سن اليأس 
والمصابات بالسكري في وقت مبكر، 

ألن السكري يفقدهن نسبة كبيرة 
من الحماية التي يحصلن عليها من 

اإلستروجين.”

كيف يمكن للسكري أن يزيد من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب؟ 

تلعب درجة تركيز جلوكوز الدم )أو سكر 
الدم( وكيفية التصاق الجلوكوز بخاليا 
الدم الحمراء معيقًا تدفق األوكسجين 

في الدم، دورًا بالغ األهمية في رفع 
خطر اإلصابة بأمراض الشرايين القلبية. 
وأفضل وسيلة لقياس مستوى السكر 

في الدم على مدى 3 أشهر هو إجراء 
فحص )A1C( الخاص بهيموجلوبين 

الدم.  
إن الهيموجلوبين ما هو إال أحد 

البروتينات التي تنقل األوكسجين في 
الدم. والسكري هو مرض يؤثر على 
األوردة الدموية الكبيرة )كالشرايين 
التاجية( واألوعية الدموية الصغيرة 

)التي تنقل الدم إلى نهايات األعصاب 
والكليتين(. يمكن للسكري أن يؤثر سلبًا 

على نظام األوعية الدموية القلبية 
بطرق مختلفة، منها: 

أن يؤدي إلى التصاق الجلوكوز 	 
ببروتينات الدم فيوقف أو يعيق 

توزيع األوكسجين في الجسم كله. 

لدى النساء



صفحة 3

أن يؤدي إلى تكّدس البروتينات 	 
الحاملة للكوليسترول، 

 ،)LDL( كالكوليسترول السيئ
مؤديًا بذلك إلى تراكم الدهون على 

جدران األوعية الدموية 
أن يؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية 	 

قد تّدمر البروتينات في األوعية 
الدموية

أن يّعجل من اإلصابة بتّصلب 	 
الشرايين ألنه عامل أساس في 

التهاب األوعية الدموية

عوامل الخطر المؤدية لإلصابة 
بالسكري:  

غير معروف إلى اآلن الُمّسبب الرئيس 
لمرض السكري، ولكن هنالك عدد من 

العوامل المهمة التي تزيد من فرص 
اإلصابة به، وبعض هذه العوامل تخص 

النساء على وجه التحديد، وهي: 
أن يكون في األسرة الممتدة 	 

مصابون بالسكري 
الزيادة في الوزن أو السمنة 	 

المفرطة
عدم ممارسة النشاط الرياضي.  	 
تجاوز عمر الـ٤٥	 
اكتساب الوزن أثناء الحمل جّراء 	 

والدة طفل كبير الحجم
اإلصابة بمرض تكّيس المبايض 	 

 Polycystic ovarian(
syndrome( – ومن صفاته ارتفاع 

نسب األنسولين في الجسم 
االنتماء إلى ِعرٍق بشري يمتاز 	 

بارتفاع عدد اإلصابات بالسكري 
 	 Metabolic( المتالزمة األيضية

syndrome( – وهي مجموعة 
من الحاالت التي تقع كلها في 
نفس الوقت ومن بينها: زيادة 

وزن منطقة البطن وارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع نسبة الكلوجوز في 

الدم حتى مع الصيام وارتفاع 
 )triglycerides( ثالثي الغليسيريد

أو الدهون الثالثية وانخفاض 
)HDL( الكوليسترول الجيد

أعراض مرض السكري
ترتبط أعراض هذا المرض بارتفاع ضغط 

الدم، وعندما تكون أعراضه )أو عوامل 
الخطر المؤدية لإلصابة به( ظاهرة، 
فيمكن قياس مستوى السكر في 

الدم بواسطة “فحص تحّمل الجلوكوز 
 oral glucose( ”عن طريق الفم

tolerance test(. وهذا الفحص يحتوي 
على سلسلة من الفحوصات التي يتم 

إجراؤها للتأكد من دقة القياس.  
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ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل مكتب 
التسويق واالتصال التابع لشركة جونز هوبكنز 
هنا  وطبعها  نشرها  إعادة  تم  وقد  ميدسن، 
يجوز  المذكور. ال  المكتب  بناءًا على موافقة 
نشرها  إعادة  أو  المادة  هذه  استخدام  إعادة 
أية  بذلك.  مسبقة  موافقة  أخذ  دون  من 
زيادة  هدفها  المادة  هذه  في  ترد  معلومات 
األحوال  من  حال  بأي  تعتبر  وال  القارئ  وعّي 

بدياًل عن استشارة الطبيب

اعتمادًا على وقت تشخيص الحالة، 
يمكن أن تختلف أعراض السكري من 

الحالة المستقرة أو الثابتة إلى الشديدة. 
وتتكّون األعراض المرتبطة بسكر الدم 

على ما يلي: 
زيادة غير اعتيادية بالوزن ليس لها 	 

سبب واضح
عطش و/أو جوع مفرط ومستمر 	 
زيادة في إدرار البول 	 
 	 Yeast( اإلصابة بعدوى الخميرة

infections( وتكون في المنطقة 
التناسلية عند الرجال، وفي المهبل 

عند النساء وتسمى أيضًا )بداء 
المبيضات( 

عدم وضوح الرؤية  	 
أما األعراض المرتبطة بجهاز األوعية 

الدموية القلبية ووظائف القلب فقد 
تشمل ما يلي: 

تلف في األعصاب 	 
انقطاع النفس وصعوبات تنفسية 	 

وعدم القدرة على تحّمل النشاط 
الرياضي 

الذبحة الصدرية غير النمطية 	 
)Atypical cardiac pain(، وهي 

حالة شائعة بين النساء، وقد 
تنطوي على ألم في الفك أو الظهر 

و/أو الرقبة 
تّورم في األطراف نتيجة السوائل 	 

المتجمعة في الرئتين 
فشل في القلب 	 

كيف تسيطر على مرض السكري؟ 
تشمل عملية عالج السكري والسيطرة 

عليه معالجة الظروف المرتبطة به، ألن 
معظم المصابين بالسكري يعانون من 
زيادة في الوزن أو من البدانة المفرطة، 

فلهذا ال بّد أواًل من السيطرة على 
الوزن من خالل اتباع الحميات الغذائية 

الصحية وممارسة الرياضة. 
عادًة ما يكون نقاش موضوع البدانة 

مشحونًا بالعاطفة واالستياء من قبل 
األفراد المصابين بالسمنة وحساسيتهم 

المفرطة من كلمة “بدين”، لهذا ال بّد 
من فتح حوار صريح وجاد بين المريض 

والطبيب من أجل التوصل إلى حّل 
مناسب يعيد السيطرة على الوزن 

ومعالجة االضطرابات األخرى الناجمة 
عنه.

من بين أهم اإلجراءات المتبعة 
للسيطرة على ضغط الدم وسكر الدم 
واألنسولين والكوليسترول هو خفض 

ما يتناوله الفرد من سعرات حرارية 

ودهون وأمالح وسكر. وفي أمثلة أخرى، 
قد يحتاج المريض لتناول أدوية وعالجات 

معينة تساعد في خفض الوزن، ولكن هذا 
كله يعتمد على شدة مرض السكري لدى 

المريض وتاريخه الطبي وحالته الصحية 
العامة. 

التحّدي وأهمية أن تعيش حياًة مفعمة 
بالصحة  

عادة ما تكون المأكوالت الغنية بالسكر 
والسعرات الحرارية واألمالح رخيصة الثمن 

وفي متناول اليد دائمًا وُتغري الناس 
بتناولها وقتما يشاؤون. ولكن قبل أن 

تتناول كل ذلك، ال بّد من أن تتوقف لبرهة 
وتفكر بالمخاطر الوراثية وأن تدرس حالتك 

الصحية وأن تبذل الجهد لتقليل كميات 
الطعام التي تتناولها وأن تبدأ باتباع حمية 

غذائية صحية مصحوبة بالنشاط الرياضي، 
وأن يكون ذلك جزءًا ال يتجزأ من روتين 

حياتك اليومي. 
وهنا، تؤكد د.أنابيل رودريجيز-أوكويندو، 

على أهمية أن يكون الشخص مبادرًا 
ويتحدث مع طبيبه في الرعاية األولية 
بشأن فرص اإلصابة بمرض السكري 

والحاالت المرتبطة به، كارتفاع ضغط الدم 
واضطرابات الكوليسترول. وتقول أيضًا: 
“حتى إن كانت مستويات الجلوكوز في 
دمك ال ُتظهر إصابتك بالسكري، فقد 
تكون في منطقة مبهمة وغير واضحة 

وهي ما نسميها بـ”السكري المستتر أو 
غير الظاهر” )stealth diabetes(”، “هذا 

يعني أنك ستعاني من جميع األعراض التي 
يعانيها الشخص المصاب فعليًا بالسكري، 

لذا، من الضروري أن تجري فحص تحّمل 
الجلوكوز الفموي وأن تظل منتبهًا 

ومتيقظًا بشأن صحتك”.
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ما هي أســباب 
التوتر؟

 التوتر واإلفراط في
تناول الطعام

بقلم: سارة بدر
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التوتر هو أي ظرف أو متغير ُيلزمك بأن 
تتأقلم وتتعايش معه، ولكن التأقلم مع 

الوضع الجديد ُيترجم على أنه نوع من 
التهديد في دماغك، واستجابة الدماغ 

لهذا التهديد تأتي في صورة التوتر الذي 
يصيب جسدك. وبغض النظر عن مصدر 

ذلك التوتر، يحاول جسدك أن يّعد جيوشه 
لمحاربة هذا التوتر، فقد يهزمه أو قد يهرب 

من مواجهته، وهنا يصبح التوتر مصدرًا 
حتميًا للتهديد. إن كنت تعاني من التوتر 

لفترة زمنية طويلة، فسيعاني جسدك 
وصحتك نتيجة له. 

كل شخص يواجه التوتر بطريقته، وهناك 
من يواجهه باإلفراط في تناول الطعام. 

وحّل هذه المشكلة يكمن في إيجاد طرق 
تغذي بها نفسك، قد تكون طرق معنوية 
وروحية وقد تعني أيضًا أن تختار الصحي 

من األطعمة. لكي نبعد أنفسنا عن اإلفراط 
في الطعام الناجم عن الجهد العاطفي، 

ال بّد أن ندرك أواًل األمور التي تسبب لنا 
التوتر، وما هي أعراضه، وما البدائل التي 
نستطيع استخدامها لنحاول السيطرة مرة 

أخرى على حياتنا، بعيدًا عن تناول أطعمة ال 
تحتاجها أجسامنا. 

التوتر وأسبابه
ثمة أمور عديدة في الحياة تسبب التوتر، 

منها على سبيل المثال: 
تغير كبير يطرأ على حياتك: تشير 	 

الدراسات والبحوث إلى أن بعض 
التوترات الحياتية، إن استقبلها الفرد 
على نحو سلبي، فسوف تؤثر سلبًا 

على صحته العامة.  
المشاكل اليومية واالعتيادية: قد 	 

تتحول المشكالت االعتيادية الصغيرة 
إلى أن تكون مصدرًا للتوتر ألنها تتكرر 

دائمًا. 
مشاكل متعلقة بالعمل: إن االلتزام 	 

بتسليم العمل وفق مواعيد صارمة 
والعمل لساعات إضافية قد تسهم 
بشكل كبير في خلق التوتر النفسي 

المرتبط بالوقت. وهذا النوع من 
التوتر قد يتطور بشكل كبير وينجم عنه 
ارهاق وإجهاد كبيرين للنفس والعقل. 

توترات اجتماعية مختلفة: في بعض 	 
األحيان تعتبر العالقات االجتماعية 

صّمام األمان لتخفيف ضغوط الحياة 
والتوتر الناجم عنها، ولكنها قد تتسبب 

في توترات نفسية معينة، ومنها 
الشعور بالتحّيز أو التمييز. 

توترات متعلقة بالبيئة: قد تؤدي 	 
بعض المشكالت البيئية كالحوادث 

الطبيعية والحوادث الصناعية 
والضوضاء والروائح والمناظر غير 

اللطيفة، إلى اإلصابة بالتوتر.  
التوتر الداخلي أو الشخصي: هذا النوع 	 

من التوتر موجود داخل كل فرد منا، 
فانخفاض الثقة بالنفس والتوقعات 

والطموحات غير المنطقية وغير 
العقالنية، واألمراض واإلجهاد، كلها 
وصفات ناجحة لإلصابة بالتوتر، وقد 

يحتاج الفرد للمساعدة في إدارة توتره.  

التوتر وأعراضه
للتوتر العديد من األعراض الجسدية 

والعاطفية والسلوكية. وهنالك أيضًا 
حاالت صحية وأمراض معينة قد يكون لها 
نفس هذه األعراض، ولهذا ال بّد أن ندرك 

الفرق بين الحالتين. يجب استشارة الطبيب 
إن الحظت أي من هذه األعراض أو إن 

كانت مستمرة أو شديدة. 
من بين األعراض الجسدية: شد وألم في 

العضالت والصداع وخسارة الوزن أو زيادته 
واألرق وتسارع والخفقان )تسارع نبضات 

القلب( وعسر الهضم. 
ومن األعراض العاطفية، نذكر: البكاء وعدم 
القدرة على التحّمل واالنفعال ألقل األشياء 

واالكتئاب والقلق واإلرتباك وإنخفاض 
الثقة بالنفس. 

أما األعراض السلوكية، فمنها: التغّيب 
غير المبرر عن العمل واإلفراط في تناول 

الطعام وانعدام الحافز للعمل واالستمتاع 
بالحياة واالنسحاب من المجتمع وقلة 

اإلنتاجية وقلة التركيز واإلرتباك في إتخاذ 
القرارات. 

كيف أّحد من اإلفراط في تناول 
الطعام؟ 

يجب أواًل أن تكون مسألة تغيير السلوكيات 
الخاطئة جزءًا ال يتجزأ من هدفك المتعلق 
بالتحكم بعاداتك الغذائية السيئة الناجمة 

عن التوتر. ال بّد أن تحتل الرياضة مكانًا 
بارزًا في حميتك الجديدة لمكافحة 

التوتر، فالحركة تساعد جسمك في إفراز 
اإلندورفين وهي مادة كيميائية ُتشعرك 

بالسعادة وتبعث في جسدك إحساسًا 
فوريًا بالثقة والحب. إن المواظبة على 
ممارسة التمارين الرياضية يقلل التوتر 

ويحرق السعرات الحرارية الزائدة ويقلل من 
خطر إصابتك بأمراض القلب والسكري 

والسكتة الدماغية وأنواع معينة من أمرض 
السرطان. إن كانت منافع الرياضة كلها 

مجموعة في حبة دواء واحد، لتناولها 
الجميع من دون تفكير. إن ممارسة 

الرياضة )كالمشي( لنصف ساعة يوميًا 
في معظم أيام األسبوع كفيلة بتحسين 

صحتك الجسدية والنفسية. ومثال على ذلك، 
إن كنت تعرف أنك من النوع الذي يفرط في 

تناول الطعام في اليوم المليء بأعباء العمل، 
فلتواظب على ممارسة المشي أو أخذ حمام 

ساخن أو االستماع لبعض الموسيقى قبل أن 
تخلد للنوم، وال تذهب مباشرة إلى المطبخ 
بعد أن نجحت في تخفيف نسبة، ولو قليلة، 

من التوتر الذي تعانيه. وحاول التركيز على 
المحفزات التي تدفعك لإلفراط في تناول 

الطعام، فعلى سبيل المثال، قد يتسبب بعض 
الناس، من دون قصد منهم، إلى دفعك 

لتناول كميات كبيرة ودسمة من الطعام )التأثير 
العاطفي(، حاول أن تعيد السيطرة على هذا 

الوضع من خالل االتصال بصديق ما، أو تذكر 
موقف مضحك، أو ادعي بعض األصدقاء 

للمشي معك. 
إن تغيير بعض العادات اليومية يمكنه أيضًا 

أن ُيسهم بشكل كبير في تقليل اإلفراط 
االنفعالي في تناول الطعام. ال تتناول طعامك 

وأنت واقف وال تتناوله مباشرة من عبوته، 
أمنعك نفسك تمامًا من القيام بذلك، خاصة 
وإن كنت واقفًا بالقرب من الثالجة أو طاولة 

المطبخ، أجبر نفسك على الجلوس وأن تتناول 
قطعة واحدة أو كمية واحدة فقط )تأكد من 

المعلومات المكتوبة على عبوة الطعام( من 
الطعام الذي ترغبه وضع العبوة في مكان بعيد 

ال تراه قبل أن تجلس لتناول طعامك. أفضل 
وجبة خفيفة يمكنك تناولها هي الفواكه 

والخضروات، كأعواد الجزر أو الكرفس الخضراء 
والعنب وشرائح التفاح والشمام والجوز. 

إن كنت من النوع الذي يحب مكافأة نفسه 
بتناول وجبة )أو وجبة خفيفة( خارج المنزل، 

بعد يوم عمل شاق أو إنجاز ما، حاول أن تكافئ 
نفسك بشيء آخر غير الطعام. يمكنك مثاًل أن 
تذهب للسينما لمشاهدة فيلم جديد أو شراء 

كتاب أو االلتقاء باألصدقاء أو التخطيط للقيام 
برحلة جميلة. 

ثمة تمارين تنفس معينة تساعد في تخفيف 
التوتر، كتمارين النفس العميق، وأخذ قسط 

وافر من النوم )7 أو 8 ساعات على األقل في 
اليوم( وشرب كميات وافرة من الماء لتظل 

بعيدًا عن اإلصابة بالجفاف ولكي تتحكم بشكل 
أكبر بالجوع. 

البّد أن تمّيز بين الجوع الحقيقي والكاذب، 
وحاول التخلص من أية أطعمة غير صحية في 

منزلك وتناول وجبات متوازنة مع المواظبة 
على ممارسة الرياضة وأخذ قسط وافر من 

النوم.  
كلما زاد وعيك بعاداتك الغذائية المرتبطة 

بحالتك النفسية والعاطفية، كلما زادت قدرتك 
على التخلص منها، أو الحّد منها على األقل. 
وتذكر، إن تناول الطعام االنفعالي ما هو إال 
محاولة الحتواء التوتر الذي تعانيه. عليك أن 

تجد وسيلة جيدة لتتحكم في هذا التوتر وإلى 
أن تجد الطريقة المثلى للقيام بذلك، حاول أن 

تحافظ على وزنك! 
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الرعاية  التلطيفية

 
العناية التلطيفية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ما هي العناية التلطيفية؟
الرعاية التلطيفية هي عناية مكثفة 

وشاملة يتم تكريسها لعالج األعراض 
التي قد تصاحب األمراض الشديدة 

كالتعب واالجهاد. والعناية التلطيفية ال 
تغني عن العالج األساسي، بل تعمل 
معه جنبا إلى جنب، والهدف منها هو 
تخفيف المعاناة وتحسين نوعية الحياة.

متى يحتاج المريض للرعاية 
التلطيفية؟

الرعاية التلطيفية مفيدة جدًا وتعتبر أداة 
مساعدة إذا كان المريض يعاني من 

أعراض مرتبطة بمرض عضال، بما في 
ذلك األلم، واإلنهاك، وضيق التنفس، 
والتعب، واإلمساك، والغثيان، وفقدان 
الشهية، ومشاكل النوم، واآلثار الجانبية 
للعالج الطبي واألدوية إلى جانب العديد 

من األعراض األخرى.

ماذا توفر الرعاية التلطيفية؟
توفر الرعاية التلطيفية الدعم المعنوي 

للمريض وأسرته ويمكنها تحسين جودة 
التواصل ما بينهم وبين مقدمي الرعاية 

الصحية. وتسعى الرعاية التلطيفية 
لتوفير ما يلي:

تقديم الرعاية المتخصصة لعالج 	 
األلم واألعراض األخرى لتقديم 

أفضل عناية ممكنة للمريض
مناقشة خيارات العالج وإدارة 	 

األعراض بوضوح
التنسيق مع جميع مقدمي خدمات 	 

الرعاية الصحية الذين يحتاجهم 
المريض

تقديم الدعم المعنوي للمريض 	 
وعائلته

من يمكنه االستفادة من الرعاية 
التلطيفية؟

قد يضطر العديد من البالغين واألطفال 
للتعايش مع أعراض جسدية واجهاد 

نفسي متعلقين بأمراض مزمنة مثل 
السرطان، وأمراض القلب، وأمراض 

الرئة، والفشل الكلوي، ومرض اإليدز، 
والتليف الكيسي، باإلضافة ألمراض 

أخرى. وأحيانا تقترن هذه األعراض 
بنوعية العالج الذي يتلقاه المرضى. 

الرعاية التلطيفية يمكن أن تساعد إذا 
كنت أنت أو أحد أفراد العائلة:

تعاني من ألم أو أعراض أخرى 	 
نتيجة لمرض عضال

تعاني من صعوبة في السيطرة 	 
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من اليسار إلى اليمين: 
الدكتور طارق بونهية، 

الدكتور شكري قديحي، 
خالد جيعان، الدكتورة زينة 

خوري-ستيفنز، الدكتور 
 ،)JHMI( توماس سميث

فاطمة آل راشد، زينب 
مهر، الدكتورة أماني بابجي، 

الدكتور محمد الغامدي، 
والدكتور راب رزاق.

الدكتور توماس سميث، 
مؤسس الرعاية التلطيفية في 

معهد جونز هوبكنز الطبي.

في الحادي عشر من شهر يناير من العام 2017م، أقام مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، ممثاًل من قبل فريق الرعاية التلطيفية، 

وبالتنسيق مع وحدة العالقات العامة الطبية، المؤتمر األول له 
للرعاية التلطيفية في قاعة المؤتمرات الرئيسة في مركز الظهران 

الصحي، وحمل المؤتمر العنوان: “الراحة والوقت أواًل”، وبدأت 
فعالياته من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الرابعة عصرًا. 

قّدم عدد من المتخصصين والخبراء الذين يمثلون مجاالت 
وتخصصات طبية متنوعة عددًا من المحاضرات خالل ساعات 

المؤتمر، وكان من بين الُمحاضرين البارزين مؤسس الرعاية 
التلطيفية الدكتور توماس سميث، مدير الطب التلطيفي في 

مؤسسة جونز هوبكنز ميدسن )JHMI( والدكتور رب رّزاق، مدير 
عيادة الرعاية التلطيفية للمرضى 

الخارجيين في مؤسسة جونز 
هوبكنز ميدسن )JHMI(، إضافة 
إلى ثمانية محاضرين آخرين من 

مختلف التخصصات الطبية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

وحضر المؤتمر أكثر من 200 
شخصًا، وكان من بينهم 

50 شخصًا يمثلون عشرة 
مستشفيات مسجلة ضمن 

شبكة مقدمي الرعاية الطبية.   

على ألم جسدي أو نفسي
تحتاج لمساعدة في فهم الوضع 	 

الصحي وتنسيق العناية الالزمة

ماذا يحدث عندما تغادر 
المستشفى؟

عندما يغادر المريض المستشفى، 
سيقوم فريق الرعاية التلطيفية 

بالتأكد من أن المرحلة اإلنتقالية 
من المستشفى إلى المنزل سهلة 
قدر اإلمكان. وباإلضافة إلى ذلك، 

سيقوم فريق الرعاية التلطيفية بتقديم 
أرقام االتصال الخاصة بهم في حال 

احتاج المريض أو عائلته إلى مزيد 
من المساعدة أو كانت لديهم بعض 

اإلستفسارات. وعالوة على ذلك ، 
سيقوم فريق العناية التلطيفية بإجراء 
زيارات منزلية إذا كان المريض يحتاج 

لتقييم حالته واحتياجاته الصحية 
وعالجه في حال تعذر عليه الوصول 

إلى المستشفى ألخذ موعد من العيادة 
المختصة.

المؤتمر األول للرعاية التلطيفية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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لتقليل اإلصابة 
بأمراض القلب

“ال بّد أن تكون 
مستعدًا تمامًا لكي 

تنجح محاولتك”
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إجابات من طبيب القلب الدكتور 
باراغ جوشي، من شركة جونز 

هوبكنز ميدسن

من بين العادات السلوكية التي تستطيع 
التحكم بها للحفاظ على صحتك هي اإلقالع 

عن التدخين، إن هذا اإلجراء ربما يعتبر من 
أكثر الوسائل فاعلية وأهمية والتي تجنبك 

من اإلصابة بأمراض القلب والسكتات 
الدماغية واألزمات القلبية. قد يكون اإلقالع 

عن التدخين أمرًا شاقًا في بادئ األمر، 
ولكن كما يقول طبيب القلب الدكتور باراج 

جوشي، من شركة جونز هوبكنز ميدسن، 
في والية ميريالند األمريكية: “إن النيكوتين 
مادة كيميائية إدمانية، والتدخين هو نشاط 

عقلي إدماني أيضًا بسبب العادات المرتبطة 
بالنيكوتين”.  

إال أن هنالك بعض االستراتيجيات الذكية 
التي قد تساعدك في االنضمام إلى َركب 
َمن سبقوك ونجحوا في اإلقالع عن عادة 

التدخين. حاول أن تجربها لربما قد تتمكن من 
ترك التدخين إلى األبد. 

خذ قرار اإلقالع التام عن التدخين 
يقول د. بارغ جوشي في هذا الجانب: 

“ال بّد أن تكون مستعدًا تمامًا لكي تنجح 
محاولتك”، “ثمة العديد من االستراتيجيات 
التي قد تساعدك في اإلقالع عن التدخين، 

وعليك أن تقرر أواًل بأنك مخلص في تجربتها 
– كما فعل اآلالف من قبلك!”.

حّدد المحفزات والدوافع التي لها عالقة 
بوقف عادة التدخين 

العديد من الناس أتخذوا قرار اإلقالع عن 
التدخين بعد حادثة مرعبة، كإصابتهم بأزمة 
قلبية، وكان هذا أشبه بدق ناقوس الخطر 

لديهم، كما يقول د. باراغ جوشي. حاول أن 
ترسم أهدافًا ثابتة، وإليك بعض األمثلة: ال 

أريد أن أصاب بأزمة قلبية ثانية، أريد أكون حيًا 
عندما يأتي حفيدي إلى الحياة، أريد أن أمشي 

بسهولة مرة أخرى من دون آالم الساقين، 
أريد أن أتنفس بسهولة أكبر، وهكذا. 

حّدد لنفسك تاريخًا لإلقالع عن التدخين 
يفّضل د. باراج جوشي أن يقوم بحث مرضاه 
على التركيز على تحديد تاريخ معين، على أن 
يكون في منتصف الشهر المقبل مثاًل، أو 
في عيد الميالد أو تاريخ مناسبة عزيزة. إن 

هذا الهدف يشجعك على اإلقالع عن التدخين 
ويحّضرك ذهنيًا، بداًل من اإلقالع دفعة 

واحدة )على الرغم، كما يقول جوشي، أن هذه 
الطريقة قد تنفع مع بعض األشخاص(. 

أخبر أصدقائك وأسرتك بنيتك في اإلقالع 
عن التدخين 

قد يرحبوا بقرارك، بل وقد يشجعونك عليه 
وقد يتوقفون عن التدخين في حضورك 

ويساعدونك في مقاومة إغراء النيكوتين، 
كما يقول جوشي. واألفضل من ذلك، عندما 

 ُ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

يتوقف الزوج/الزوجة أو الصديق عن التدخين 
معك وفي نفس الوقت، فيمكنكما أن تشدا 

من أزر بعضكما. 

تخّلص من كل ما يذكرك بحياتك مع 
التدخين 

تخّلص من السجائر منفضات السجائر في 
منزلك ومكتبك، وقم بتنظيف سيارتك جيدًا 

وعّطرها للتخلص من أثار وروائح الدخان، 
وحاول قضاء أوقاتك في أماكن مختلفة 

بداًل من التجول في األماكن التي يرتادها 
المدخنون.  

تخّلص من كل محفزات التدخين 
يقول جوشي أن عليك أن تفكر بالشيء 

الذي يدفعك للتدخين وتخلص منه، وكمثال 
على ذلك: هل اعتدت أن تدخن السيجارة 

حال استيقاظك من النوم مع قهوة الصباح 
وأثناء قراءة الصحيفة، أو هل تدخن بعد تناول 
وجباتك؟ ال بّد أن تغير هذا الروتين، ال بّد أن 
تمارس الرياضة في الصباح، فهذا يقلل من 

رغبتك في التدخين. 

يجب أن تكون لديك عادات بديلة  
إن كنت من النوع الذي يلجأ للسيجارة حالما 

يصاب بشيء من التوتر، ابحث عن بدائل 
أخرى للحصول على الراحة، كالتأمل أو 

التنفس بعمق. إن التمارين الرياضية أفضل 
وسيلة لتقليل التوتر والقلق وتقلل أيضًا من 
رغبتك في التدخين. )استشر طبيبك أواًل قبل 

مزاولة أي برنامج رياضي جديد وعنيف(. 

قم بتجربة الوسائل المساعدة على اإلقالع 
عن التدخين 

يقول جوشي في هذا الشأن: “نجح الكثير 
من المرضى في اإلقالع عن التدخين عندما 

استعملوا بدائل النيكوتين كاللصقات 
والعلكة، وثمة أدوية معينة تساعد في ذلك 

أيضًا”. 

استشر طبيبك للمساعدة 
يقول جوشي: “غالبًا ما يتردد الكثير من 

الناس عندما يقررون ترك التدخين، فيلجئون 
لطلب المساعدة”، “ليس هنالك ما ُيخجل 

من طلب المساعدة، فلم يتأخر الوقت لعمل 
ذلك. بعض مرضاي أقلعوا عن التدخين 

في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم. 
)ولكن كلما كان عمرك أقل، كلما كان الوضع 

أفضل(. 

الدكتور باراغ جوشي 
أستاذ مساعدًا في قسم 

الطب الباطني
 أخصائي في القلب

متخصص في علم القلب 
الوقائي

باراغ جوشي زميل الكلية 
األمريكية لطب القلب، وُمجاز 

رسميًا من البورد األمريكي 
للطب الباطني في أمراض 

األوعية الدموية القلبية 
والطب الباطني، ومجاز أيضًا 

من البورد األمريكي في 
استعمال التصوير المقطعي 
المحوسب للشرايين التاجية 

 coronary computed(
 ))tomography )CT

وتصوير األوعية الدموية 
)angiography( وتفسير 

تخطيط صدى القلب 
)echocardiography( أو 

تصوير القلب بالموجات 
 ultrasound( فوق الصوتية

 .)imaging of the heart
ركزت بحوثه على موضوعات 
عدة كتقييم األزمات القلبية 

ومخاطر اإلصابة بالسكتة 
الدماغية ونسبة الكالسيوم 

في الشريان التاجي ومستوى 
الكولسترول/ الدهون وتصوير 

األوعية الدموية والشريان 
التاجي. 

وقد نشر الدكتور جوشي 
أكثر من 50 مقالة أكاديمية 
في العديد من المطبوعات 

الطبية وتقارير الحاالت 
المرضية، وأشترك كذلك في 
تأليف ثالثة فصول في كتاب 

وقدم عددًا من الملخصات 
الطبية إضافة إلى العديد 

من المحاضرات التي ألقاها 
في مناسبات وملتقيات 

ومؤتمرات ُدعي إليها. 
في عام 2015م، انضم 
الدكتور جوشي إلى أحد 
أقسام جامعة تكساس 

ساوث إيسترن. نال شهادته 
الطبية في مركز العلوم 

الصحية في تكساس تيك 
يونيفرستي، وأكمل إقامته 
الطبية في الطب الباطني 
في كلية الطب في جامعة 

إيموري وأنهى بعد ذلك 
زمالة دراسية في علم 

القلب الوقائي في معهد 
بيدمونت لطب القلب في 
أطلنطا. وفي شركة جونز 

هوبكنز ميدسن، أنهى زمالة 
دراسية مدتها أربع سنوات 

في أمراض األوعية الدموية 
القلبية وقضى سنتان 

 Pollin( منها كزميل بولين
Fellow( في قسم وقاية 

األوعية القلبية في مركز جونز 
هوبكنز سيزارون للوقاية من 

أمراض القلب..
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بالتنسيق والتعاون ما بين وحدة العالقات 
العامة الطبية ووحدة خدمات رعاية 

مرضى السرطان، أقيم مؤتمر إلعادة 
التأهيل الطبي تحت عنوان: “الممارسات 

والتطورات المستندة إلى البراهين 
العلمية في مجال علوم التأهيل الطبي 
والطب” ليومي ٦ و٧ من شهر ديسمبر 

2٠1٦م في قاعدة المؤتمرات التابعة لمركز 
 .)JHAH( جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وحضر المؤتمر أكثر من 2٥٠ شخصًا 
من مختلف التخصصات الطبية، وكان 

من بينهم عدد من األطباء واألطباء 
االستشاريين والجراحين والممرضين 

وأخصائيي التأهيل الطبي والمعالجين 
الطبيعيين وفنيي العالج الطبيعي، 
واستمع الحضور إلى آخر التطورات 

في أساليب التقييم والعالج الطبيين، 
وأحدث العالجات في طب وجراحة العظام 

واستخدام األطراف الصناعية
 في رعاية األطفال. 

وتناولت المحاضرة عددًا من الموضوعات 
المهمة وكان من بينها: صناعة القرار 

السريري وعالجات عسر 
البلع المعتمدة على األدلة 
العلمية والبحوث المتعلقة 

باالضطرابات اللغوية 
والذهنية التي أجريت على 
مرضى من منطقة الخليج 

العربي، وفرص العمل المتاحة 
للمختصين في مجال إعادة 

التأهيل الطبي، وإعادة التأهيل 
الخاص بالرعاية الحرجة، 

وخدمات إعادة تأهيل القلب 
المقدمة في المركز. 

 أحدث المستجدات في
مجال إعادة التأهيل الطبي

يضيف الدكتور زايد 
الزايد، جراحة العظام، 

مستشفى الملك 
فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث، 
معلومات قيمة بناء 

على تجربته
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كوادر طبية
رباب محّمد باجهموم

منسقة سالمة المرضى ومثقفة صحية، في قسم جودة الرعاية الصحية 
وسالمة المرضى، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التحصيل العلمي: 

شهادة البكالوريوس في تقنيات المختبرات الطبية، جامعة الملك فيصل، 
2003م. 

شهادة الماجستير في إدارة جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى في 
الرعاية الصحية، الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، البحرين، 2011م. 

التاريخ المهني: 

منسقة سالمة المرضى ومثقفة صحية، في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي 

مشرف جودة في المختبر الطبي في مجمع الملك فهد الطبي العسكري 
)2012 – 2016م(

كبيرة الفنيين التقنيين في مجمع الملك فهد الطبي العسكري )2011 – 
2016م(

اقتباس: 

“أنا سعيدة بالدور الذي أمارسه كمنسقة لسالمة المرضى وفي البرنامج 
الجديد لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والخاص بسالمة المرضى، 

والذي يعتمد على مراعاة سالمة المرضى والذي يستفيد من خبرة معهد 
أرمسترونج، ألن هذه مسؤولية كل َمن يعمل في المركز”.

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

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

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

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

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

  
 

800-305-4444 www.jhah.com

تّعرفوا على أطبائكم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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مرقة اللحم والخضروات الصحية

وصفات صحية

الرسالة الصحية:

لألشخاص  مناسب  المغذي  الطبق  هذا 
الذين يعانون من أمراض القلب واألطفال 
والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. 
ألنه  تناوله  السكري  مرضى  يستطيع  كما 
بإعطاء  نوصي  ال  الكربوهيدرات.  قليل 
الواحدة  سن  تحت  لألطفال  الطبق  هذا 
غني  ألنه  الكلوي  الفشل  لمرضى  أو 
لألشخاص  أو  والبروتين،  بالبوتاسيوم 
الذين يعانون من صعوبات في المضغ أو 

البلع. 

المقادير ل ٦ أشخاص: 
)1( كيلو من لحم الضأن المنزوع 	 

الدعن )مقطع إلى مكعبات( 
)1( ملعقة طعام من الكزبرة 	 

المطحونة 
)1( ملعقة طعام من الفلفل األسود 	 

)اختياري( 
)1( ملعقة طعام من القرفة 	 

)المطحونة( 
)1( ملعقة طعام من الهيل 	 

)المطحون( 
)1( ملعقة طعام من القرنفل 	 

)المطحون( 
)2( فص ثوم مهروس 	 
)1( ملعقة طعام من الزنجبيل 	 

المفروم 
ربع كوب من الكزبرة المفرومة 	 
)1( ملعقة طعام من زيت الكانوال 	 
)1( قرن فلفل حار مفروم 	 
)٤( بصالت متوسطة الحجم )مقطعة 	 

إلى مكعبات( 
)2( كوب من الطماطم المفرومة 	 
1 كوب ونصف من الجزر المقطع 	 

إلى شرائح متوسطة الحجم 
كوب ونصف من الباقالء الخضراء 	 

)بعد إزالة كال الغالفين( 
كوب ونصف من الكراث األخضر 	 

)leeks( المقطع إلى شرائح 
متوسطة الحجم

)٤( أكواب من الماء أو مرق سلق 	 
اللحم. 

طريقة التحضير: 
في قدر عميقة متوسطة الحجم، أضف 
الزيت ودعه يدفأ ثم أضف مكعبات لحم 
الضأن وقلبها لخمسة دقائق على حرارة 

متوسطة. 

أضف البصل والثوم وقلبها مع قطع 
اللحم إلى أن يتغير لونه إلى البني. 

أضف الطماطم المفرومة وجميع التوابل 
وأطبخ المزيج لخمسة دقائق.

اضف الجزر والكراث ومرق اللحم وأطبخ 
المقادير لـ3٠ دقيقة أو إلى أن يصبح 

اللحم طريًا وكامل الطبخ تقريبًا. 

أضف الباقالء الخضراء واطبخها مع 
المزيج لـ1٥ دقيقة أخرى.

وأخيرًا، أضف الكزبرة وقرن الفلفل الحار 
والزنجبيل وأطبخه مع باقي المقادير لـ٥ 

دقائق. 

قّدم الطبق مع شرائح من الخبز األسمر أو 
البطاطا المطبوخة على البخار. 

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١5٠ سعرة حرارية في كل كمية 	 

5 غرام من الدهون	 

تشتهر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط عمومًا بالعديد من األطباق، ومن أكثرها شعبية هو طبق مرق اللحم والخضروات. وصحن اليوم 
دافئ ومناسب لطقس الشتاء البارد، ومفيد لصحة القلب ألنه غني بالنكهات المختلفة وطيب المذاق ناهيك عن احتوائه على نسبة كبيرة من البروتينات 

والفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة. 
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نصائح لنوم 

أفضل

خذ وقتك في الشعور بالراحة قبل أن 	 
تتجه لسريرك، وأشرب كوبًا من الحليب 
الساخن أو الشاي باألعشاب ألنه مريح 

لألعصاب، أو حاول العالج بالروائح 
العطرة، أو قم بأي نشاط يريحك، 

كالتأمل مثاًل. 

إن كان هنالك ما يقلقك، فاقنع نفسك 	 
أنك ستجد له حاًل في اليوم التالي، 

يمكنك تدوينه أو القيام بأي نشاط آخر 
يساعدك في عدم التفكير باألمر. 

احرص على أن تكون غرفة نومك 	 
وسريرك فقط للنوم والراحة. 

احرص على اقتناء فراش مريح 	 
ومناسب. 

واضب على ممارسة نشاط رياضي 	 
معتدل وأفضل وقت لممارسته في 

فترتي العصر والمغرب، ألن ممارسة 
الرياضة في وقت متأخر قد يجعل نومك 

قلقًا. 

إن أصبت باألرق، أترك فراشك ومارس 	 
أي نشاط يريحك، كالقراءة مثاًل. 



صفحة 1٤

 قنوات التواصل
 اإلجتماعي

لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وسع آفاقك بوظيفة مع مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يســر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن يعلــن عــن 
وجــود وظائــف شــاغرة للســعوديين. قــم بزيــارة

 www.JHAH.com/careers

أكثر من

١,٩٧٨ 
متابع

 أكثر من

٨٩5
متابع

٢٤٩
متابع

١٧،٨٧٣ 
مشاهد

أكثر من

١،٠5٧
متابع

لدينا أكثر من

٤٣,٧٤5
متابع

 على صفحة مركز جونز هوبكنز
 أرامكو الطبي

فنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي   ٢ ٠ ١ ٧ ير  ا فبر / ير ينا    |   W E L L B E I N G   

 هل أنت
أحدهم؟

Johns Hopkins Aramco
Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins AramcoHealthcare

@JHAH_NEWS

@JHAHNEWS

تواصل معنا عبر
قنوات التواصل 

اإلجتماعي 
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

  ٢ ٠ ١ ٧ ير  ا فبر / ير ينا    |   W E L L B E I N G أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي     

أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
إلى الهاتف المحمول الخاص بك

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

اإلسعاف أو الحريق. من خارج أرامكو السعودية، 
اإلتصال على الهاتف رقم 99٧ لسيارات 

اإلسعاف و 99٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠11٠ ٥٧2 13 9٦٦+

األحساء: اتصل على 99٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
99٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم: ٠11٠ ٦٧3 13 

+9٦٦

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٧11٠ ٥٧٦ 13 9٦٦+.

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 3٨٨٨-٨٧٧-13-9٦٦+ 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- 3٠٥ -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨3-	 
 +9٦٦-13-٨٧٧

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: 

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

للتطوع، أرسل رسالة إلكترونية على البريد 
اإللكتروني

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

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

 	 :)٣H( 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  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- 

3٠٥ -٨٠٠  أو من خارج المملكة على 
الهاتف رقم :

+9٦٦-13-٨٨٨-٨٧٧3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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نصائح لتعيش حياة صحية 

ثمانية طرق للتخّلص من 
دهون البطن

 والتمتع بحياة صحية 

إن المحافظة على عدم تراكم الدهون 
في منطقة البطن، ال يمنحك الشكل 

اللطيف فقط، بل يجعلك حياتك أطّول. 
ثمة صلة مباشرة بين ازدياد حجم منطقة 
البطن وأمراض القلب والسرطان، ونسبة 

اإلصابة بمثل هذه األمراض ترتفع مع 
تراكم الدهون في هذه المنطقة. كلما 

خسرت الوزن الزائد، ودهون البطن 
على وجه التحديد، سيجعل ذلك أوردتك 

وشرايينك أكثر صحة. 

إن التخّلص من دهون البطن ليس باألمر 
المستحيل، إن اتبعت الحمية الصحيحة. 
إن خسارة الوزن ستنعكس على تقلص 

حجم خصرك، واألهم من ذلك، أنها 
ستساعد في تقليل تكّون الطبقات 

 visceral( الخطرة من الدهون الحشوية
fat( وهو نوع من الدهون يتراكم في 

التجويف البطني وال يمكن رؤيته ولكنه 
يرفع من نسبة المخاطر الصحية، كما 

يقول الدكتور كيري ستيوارت، مدير 
البحوث السريرية في شركة جونز هوبكنز 

ميدسن في بالتيمور، في والية ميريالند، 
في الواليات المتحدة األمريكية. 

وإليك بعض النصائح التي ستساعدك 
في تقليل دهون البطن: 

حاول أن تخفف من   
استهالك الكربوهيدرات بداًل من 

الدهون 
أجرى الباحثون في شركة جونز هوبكنز 

عددًا من البحوث التي تناولت تأثير خسارة 
الوزن الزائد على القلب من خالل اتباع 

نوعين من الحميات الغذائية، األولى 
حمية قليلة الكربوهيدرات واألخرى قليلة 

الدهون – وكال الحميتين أحتوتا المقدار 
ذاته من السعرات الحرارية. وجدت البحوث 

أن األشخاص الذين أتبعوا الحمية ذات 
الكربوهيدرات المنخفضة قد خسروا 

من أوزانهم ما 1٠ باوندات كمعدل أكثر 
من األشخاص الذين اتبعوا الحمية ذات 

الدهون القليلة – وكانت النتيجة 9.2٨ 
باوندًا مقابل 1٨.٧ باوندًا. ويقول ستيوارت 

أن من الفوائد المضافة للحمية ذات 
الكربوهيدرات المنخفضة هي أن عملية 

خسارة الوزن كانت ممتازة وأعلى من 
الحمية األخرى. عند خسارة الوزن تقل 

نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضالت 
أيضًا، وهو أمر غير مستحب. في كال 

الحميتين، كانت خسارة الوزن تتراوح بين 2 
إلى 3 باوندًا من األنسجة العضلية الجيدة 
والدهون، وهذا يعني ان النسبة المئوية 

لخسارة الدهون كانت أعلى في الحمية 
ذات الكربوهيدرات المنخفضة. 

ضع خطة لتناول الطعام   
وال تتبع حمية بذاتها  

لكي تخسر الوزن الزائد، ستحتاج إلى وضع 

١

٢
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قبل  من  مرة  ألول  المادة  هذه  ُنشرت 
مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 
إعادة  تم  وقد  ميدسن،  هوبكنز  جونز 
موافقة  على  بناءًا  هنا  وطبعها  نشرها 
المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام 
هذه المادة أو إعادة نشرها من دون أخذ 
موافقة مسبقة بذلك. أية معلومات ترد 
في هذه المادة هدفها زيادة وعّي القارئ 
وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن 

استشارة الطبيب

خطة لألطعمة التي ستتناولها وااللتزام 
بها، كما يقول ستيوارت. إن من فوائد 
المنهج الغذائي القليل الكربوهيدرات 

أنه سيسمح لك بالتّعرف أكثر على 
اختياراتك الصحية – ولن تحتاج إلى حساب 
السعرات الحرارية، ألن هذه الحمية تجعل 

اهتمامك الغذائي يتحّول عن األطعمة 
التي تسبب لك مشكالت صحية والغنية 

بالكربوهيدرات والسكر وال تحتوي إال 
على القليل من األلياف، كالخبز والبيجل 

والصودا وتبدأ بتوجيه اهتمامك إلى 
األطعمة الغنية بالبروتين كالخضروات 

والبقوليات واللحوم الصحية. 

الحركة والنشاط   
إن الحركة والنشاط يساعدان بشكل واضح 
في خسارة دهون البطن. ويقول ستيوارت 

في هذا الجانب: »من أهم فوائد التمرين 
أنك ستحرق المزيد من الدهون في كل 

دقيقة تمارس فيها الرياضة«. ويقول 
أيضًا أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في 
التخلص من الوزن الزائد، ومن دهون 
البطن على وجه التحديد وتشجع الكبد 

على استهالك األحماض األمينية وخاصة 

الترسبات الدهنية الحشوية القريبة منه. 

أما مقدار النشاط الرياضي الذي تحتاج 
إلى ممارسته لخسارة الوزن فيعتمد على 

األهداف التي وضعتها لنفسك. وبالنسبة 
إلى الكثيرين، فإن ذلك يعني أن تخصص 
ما بين 3٠ إلى ٦٠ دقيقة للنشاط الرياضي 

المعتدل كل يوم تقريبًا.  

رفع األثقال   
إن إضافة القليل من تمارين القوة إلى 

روتينك الرياضي والتمارين الهوائية التي 
تمارسها سيساعد في بناء الكتلة العضلية 

وحرق المزيد من السعرات الحرارية كل 
يوم. 

اقرأ الملصقات الغذائية  
حاول أن تقارن بين أنواع األطعمة. 

فالزبادي مثاًل، قد يكون قليل الدسم، 
ولكن كمية الكربوهيدرات والسكر فيه 
أعلى من األطعمة األخرى، كما يقول 

ستيوارت. وهنالك أطعمة أخرى، 
كالمايونيز ومرقة اللحم والصلصات 

بأنواعها وتتبيالت السلطة، قد تحتوي 

على كمية كبيرة من الدهون المستترة 
والسعرات الحرارية العالية.  

ابتعد عن األطعمة   
المعالجة 

إن المكونات الموجودة في األطعمة 
المعلبة والوجبات الخفيفة غالبًا ما 

تحتوي على الدهون المتحولة والسكريات 
المضافة والملح أو الصوديوم – وهذا 

المكونات الثالثة تجعل خسارة الوزن 
صعبة جدًا. 

رّكز على التغييرات التي   
تطرأ على جسمك ومالبسك أكثر 

من التركيز على أرقام الميزان 
عندما تبدأ بخسارة الوزن، ستخسر الدهون 

والكتلة العضلية، وستالحظ أن الرقم 
الذي سيسجله الميزان لن يتزحزح عن 

مكانه، ولكنك تشعر بخسارة الوزن عندما 
تجرب مالبسك. هذه أفضل عالمة على 

أنك تسير في االتجاه الصحيح. لكي تقلل 
من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب، ال 
بد أن يكون محيط خصرك أقل من 3٥ 
انشًا، لدى النساء، وأقل من ٤٠ أنشًا، 

لدى الرجال. 

صادق األشخاص الذين   
يتبعون أساليب حياتية صحية 
أظهرت البحوث الصحية أن عاداتك 

الغذائية ستتحسن ويزداد ممارستك 
للرياضة إن اتبع أصدقاؤك وأفراد أسرتك 

نفس منهجك الصحي. 

٣
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 سرطان القولون
والمستقيم

كيف أحمي نفسي 
من سرطان القولون 

والمستقيم؟ 

سرطان القولون و المستقيم   ٢ ٠ ١ ٧ يــر  ا فبر / ير ينا    |   W E L L B E I N G   
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إجابات من إخصائية الجراحة 
الدكتورة ساندي فانج، من شركة 

جونز هوبكنز ميدسن

إن سرطان القولون والمستقيم هو 
المسبب الرئيس لحاالت الوفاة بين 

الرجال في المملكة العربية السعودية. 
للتّعرف أكثر عن سبل الوقاية من هذا 

المرض وفحصه والخيارات العالجية 
المتاحة، طرحنا عددًا من األسئلة التي 

أجاب عليها الدكتور ساندي فانج، األستاذ 
المشارك للجراحة في مؤسسة جونز 

هوبكنز ميدسن في بالتيمور، ماريالند، 
في الواليات المتحدة األمريكية. 

كيف أحمي نفسي من سرطان 
القولون والمستقيم؟ 

سرطان القولون والمستقيم ينجم 
عندما تصبح الخاليا المبطنة للقولون 
غير طبيعية، بسبب نمو وتطور الزوائد 

اللحمية، التي إن أهملت، قد تتحول إلى 
السرطان. 

لذا، فإن التشخيص المبكر أمر جوهري 
للوقاية من هذا السرطان، ويجب أن 

يصبح الفحص جزءًا من الرعاية الطبية 
الروتينية التي تتلقاها. إن بإمكان المنظار 

الخاص بالقولون أن يكتشف الزوائد 
اللحمية ويزيلها وبالتالي يمنعها من 

الظهور مستقباًل. 

هل يمكن للطعام أي تأثير على 
خطر اإلصابة بسرطان القولون 

والمستقيم؟
 

من الطبيعي أن الطعام الذي تتناوله يؤثر 
في صحتك. حاول قدر اإلمكان التقليل 
من اللحوم الحمراء والمعالجة. إن عدم 

تناول شريحة البرجر ليست نهاية العالم، 
فقد أثبتت الدراسات والبحوث بأن 

اللحوم تحتوي على مواد كيميائية ومواد 
حافظة تؤدي لإلصابة بسرطان القولون 

والمستقيم – خاصة وإن تناولها الفرد بين 
الحين واآلخر. 

وعوضًا عن ذلك، أملئ صحنك بالفواكه 
والخضروات واألسماك والحبوب الكاملة، 

فهذه األطعمة تقلل من تطور أو نشوء 
السرطان. 

 ُ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

ما األعراض التي يتوجب علّي االنتباه 
لها؟ 

من المؤسف أن ال توجد أعراض محددة لهذا 
المرض بالذات إلى حين نشوئه وتطوره في 

الجسم. ولكن عمومًا، يجب االنتباه لألعراض 
التالية: 

دم مع البراز، قد ال يكون ظاهرًا للعين 	 
المجردة 

األنيميا )فقر الدم( 	 

اضطرابات في البطن 	 

غثيان وتقيؤ 	 

ألم في منطقة الحوض 	 

فقدان للوزن 	 

تغّير غير اعتيادي في الخروج )مثال: 	 
إسهال غير اعتيادي و/أو إمساك، أو براز 

خفيف الشكل(

الدكتورة ساندي فانج 
مديرة عيادة منظار فتحة 
الشرج ذو الصورة العالية 

الدقة والوضوح
أستاذ مساعد في مادة 

الجراحة 
شركة جونز هوبكنز ميدسن 

تختص الدكتورة ساندي 
فانج في جراحة سرطان 

القولون والمستقيم، إضافة 
إلى معالجة حاالت األورام 

الحميدة الناشئة في القولون 
كداء األمعاء االلتهابي 

وحاالت هبوط المستقيم 
 rectal( أو تدّلي الشرج

prolapse( والناسور الشرجي 
)anal fistulas( وسلس البراز 
)fecal incontinence(. كما 

تجري الدكتورة فانج ناظور 
فتحة الشرج ذو الصورة 
العالية الدقة والوضوح 

والعمليات الجراحية ذات 
الشقوق الصغيرة لمعالجة 

سرطان القولون والمستقيم 
وداء الرتوج في القولون 

)diverticulitis( وداء األمعاء 
 inflammatory( االلتهابي

   .)bowel disease

والدكتورة فانج ُمجازة رسميًا 
من البورد األمريكي للجراحة 

العامة ولجراحة القولون 
والمستقيم. 
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خالل الندوة السنوية الثالثة لسالمة المرضى 
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
يّسرع رحلته في تعزيز سالمة 
المرضى وجودة الرعاية الطبية 

أرامكــو  هوبكنــز  جونــز  مركــز 
فــي  رحلتــه  يّســرع  الطبــي 
تعزيــز ســالمة المرضــى وجــودة 

الطبيــة الرعايــة 

خالل يومي 2٥ إلى 2٦ من شهر يناير 
الماضي، اجتمع اكثر من 2٥٠ شخصًا في 

قاعة المؤتمرات الرئيسة لشركة أرامكو 
السعودية، ويمثلون مختلف القطاعات 
الصحية والطبية في المنطقة الشرقية 

وشركة جونز هوبكنز ميدسن، لحضور 
الندوة السنوية الثالثة لمركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي لتعزيز سالمة المرضى.  

وعن هذه الندوة المهمة، يقوم السيد بيتر 
ج. برونوفوست )الحاصل على شهادتي 
الدكتوراه والماجستير في الطب( ونائب 
الرئيس لقسم سالمة المرضى وجودة 
الرعاية الصحية في شركة جونز هوبكنز 

ميدسن، ومدير معهد آرمسترونج لسالمة 
المرضى وجودة الرعاية الصحية: “عندما 

بدأنا في هذا المجال ألول مرة، كانت 
اللغة المستعملة في مجال سالمة 

المرضى ومصطلحاتها كلها جديدة، فهي 
لم تُك جديدة فقط على مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي، بل جديدة على منطقة 
الشرق األوسط ككل”، ويضيف: “نحن 
نريد مواجهة الواقع وهي أن المرضى 
ليسوا آمنين على نحو كامل”، “ولكن 
يجب أن نعترف أيضًا بأننا قد قطعنا 

مسيرة طويلة في نضالنا لتقليل األضرار 
التي يمكن تالفيها. من المؤكد أنه ما 

يزال أمامنا الكثير والكثير لنحققه في هذا 
المجال، ولكننا على األقل نشعر اليوم 

بالراحة والسرور بما حققناه إلى هذا 
اليوم”.  

من المؤكد أن الطموح لألفضل 
واالستعداد الجاد لتحقيق المزيد كانا 

حاضرين بشكل واضح خالل الندوة، فعلى 
مدار يومين اثنين، قّدم المتحدثون من 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وشركة 
جونز هوبكنز ميدسن عددًا من المحاضرات 
التي تناولت أحدث المستجدات في مجال 

سالمة المرضى. كما تم تقديم العديد 
من التمارين الفرقية التي تهدف إلى 

تعزيز المفاهيم التي طرحها المتحدثون 
في المؤتمر، ومن بينها: تمارين البناء 

الفرقية وهي فكرة قدمتها الدكتورة 
ليزا لومبوسكي، األستاذة المساعدة 

لطب التخدير وطب الرعاية الحرجة في 
شركة جونز هوبكنز ميدسن، وتناولت 

فيها الطرق المختلفة لتجاوز المشكالت 
التنظيمية التي قد تعيق التواصل 

المفتوح. 

وعن الندوة وتفاعل الحضور مع فعالياتها، 
تقول الدكتورة ليزا لومبوسكي: “من 

الجميل أن نلمس اإلخالص الحقيقي في 
مجال تعزيز سالمة المرضى هنا في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي” وأضافت: 
“باعتباري باحثة في مجال الخدمات 

الصحية، فإن دوري يركز على تطوير وإيجاد 
أفضل الوسائل التي تعمل على تسهيل 

عملية التغيير مع التأكيد على أهمية توفير 
الوقت الكافي والموارد الالزمة للكادر لكي 

يتمكن من تعزيز سالمة المرضى ويرفع 
من مستوى الرعاية الطبية المقدمة 

لهم، لذا فإن التغيير هو ببساطة الوسيلة 
األفضل لتطبيق األفكار والممارسات 

المختلفة”. 

والمؤتمر يهدف بالدرجة األساس لتعزيز 
ما تم إنجازه في السابق في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي فيما يتعلق بسالمة 
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المرضى وجودة الرعاية الطبية المقدمة 
لهم وتوفير المعارف العملية والتطبيقية 

للكادر العامل في المركز. وقد ركزت 
المحاضرات التي ُقدمت في المؤتمر على 

عدد من األفكار والمفاهيم األساسية 
وهي: 

تشكيل فرق من ذوي الخبرة والتجربة 	 
أمر يجب أن يكون تقليدًا متبعًا من 

أجل تعزيز الممارسات والحصول على 
المعلومات المرجعية. 

وسائل التواصل الفعالة أمر ضروري 	 
لتعزيز سالمة المرضى ورفع جودة 

الرعاية الصحية المقدمة. 

التأكيد على عمليات نقل وتحويل 	 
الرعاية الصحية. 

تعتبر التداخالت المتعددة الكفاءات 	 
أمر ضروري لتحسين عمليات تحويل 

ونقل الرعاية الصحية. 

من المناسب أن تكون حازمًا وصارمًا 	 
عندما يتعلق األمر بوجود قلق أو 

عدم ارتياح في جانب ما من جوانب 
سالمة المرضى.

إن الفرق التي تتمتع بالثقة والدعم 	 
المتبادل هي األقوى. إن المساعدة 
في تنفيذ المهام ومراقبة الحاالت 

والوعي بكافة المشكالت والوضوح 
هي أمور كلها تشترك في بناء تلك 

القوة. 

إن االتصال الفّعال هو أساس حل 	 
الخالفات. 

تصبح الفرق أكثر قوة وإنجازًا إن 	 
ُمنحت الفرصة لصناعة قراراتها 

بنفسها.  

إن معظم الجمهور الحاضر في هذا 
المؤتمر قد حضر المؤتمرات السابقة 

لسالمة المرضى التي أقامها مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، وقد رحبوا بالعودة 

إليه مرة أخرى. وتقول الدكتورة ديما إمام، 
مديرة تحسين الجودة في مستشفى 

المانع العام في الخبر عن عودتها 
للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر: 
“عندما حضرت مؤتمر السالمة األول 
الذي أقامه مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي  في عام 2٠1٥م، كانت المحاضرات 
تركز فقط على أساسيات سالمة المرضى 

وتحسين جودة الرعاية الصحية. ولكن 
في مؤتمر هذا العام، نقلتنا المحاضرات 

والتمارين إلى ما هو أكبر وأبعد وأعمق 
من ذلك”. 

الدكتور المرموق بيتر 
برونوفوست هو المتحدث 

الرئيسي في ندوة مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي لسالمة 

المرضى في يناير 2٠1٧

تعزيز مفاهيم سالمة 
المرضى في المؤتمر السنوي 

الثالث لسالمة المرضى في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي. تقول الدكتورة ليسا 
لوبومسكي، أستاذ مساعد 
في التخدير والعناية المركزة 

في جامعة جونز هوبكنز الطبية 
“من المثير حقا أن نرى مثل 

هذا التفاني الحقيقي لتحسين 
سالمة المرضى .”
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الدكتور علي بيضون هو 
أستاذ جامعي مشارك في 

قسم الجراحة العصبية 
في كلية الطب في جامعة 

جونز هوبكنز. ُتركز ممارسته 
الطبية السريرية على 

أمراض العمود الفقري 
التنكسية وأورام العمود 
الفقري وعمليات ترميم 

وإعادة البناء المعقدة 
للعمود الفقري. والدكتور 

بايدون ُمجاز رسميًا من 
البورد األمريكي لجراحي 

األعصاب وهو عضو في 
الجمعية األمريكية لجراحي 

األعصاب وفي جماعة 
جراحي األعصاب.

 W E L L B E I N G   |   ٢ ٠ ١ ٧ يــر  زيارة مميزة من  عضو هيئة التدريس ينا

زيارة مميزة من عضو هيئة التدريس 

الدكتور علي بيضون يزور مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

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 
العاليــة التــي قدمتهــا دائــرة الخدمــات الطبيــة بأرامكــو الســعودية مــع الخبــرة التعليمية 
والســريرية الشــهيرة لجونــز هوبكنــز الطبيــة. وقــد شــمل برنامــج ”شــركاء فــي التّميــز“ 
حتــى اآلن زيــارة أكثــر مــن ٨٠ عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن بجونــز 

هوبكنــز الطبيــة لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي. 

في  والعشرين  الرابعة  الفقرة  أن  المعروف  من 
الجسم  تتحمل وتسند وزن  التي  الفقري هي  العمود 
الجسم،  حركة  وتدعم  مستقيمًا  الظهر  وُتبقي  كله، 
الشوكي  الحبل  تحمي  أنها  كله،  ذلك  من  واألهم 
وأعصابه التي تتفرع لتتحكم بوظيفة كل خلية ونسيج 
تهدد  الوراثية قد  العوامل  أن  إال  الجسم.  وعضو في 
أثر  على  المريض  يصاب  وقد  الفقري،  العمود  صحة 
أو  الفقري  العمود  انحناء  أو  العظام  بهشاشة  ذلك 
اإلنزالق الغضروفي. وفي المملكة العربية السعودية 
السلوكية  العوامل  بعض  فإن  أخرى،  متقدمة  ودول 
والخمول  بالكربوهيدرات  الغنية  الغذائية  والحميات 
بدء  في  واضح  بشكل  ُتسهم  قد  البدني،  والكسل 
وإحداث مشكالت دائمة في العمود الفقري والتي قد 

تقلل بشكل كبير من جودة حياة الفرد وانتاجيته.  

كما أن المشكالت الصحية التي تهدد الهيكل العظمي 
على  كبيرة  مادية  بأعباء  تلقي  قد  وعضالته  للجسم 
الثمن،  باهظة  عالجها  تكاليف  ألن  وأسرته  المريض 
عالج  ُيكّلف  قد  السعودية،  العربية  المملكة  ففي 
المشاكل الصحية التي لها عالقة بالعمود الفقري ما 

يقارب من ٥.٤ بليار دوالر أمريكي في السنة. 

ولكن الجيد في هذا األمر أن جراحات العمود الفقري 
في تقدم مستمر في مختلف أرجاء العالم. خالل الزيارة 
األخيرة المميزة التي قام بها البروفيسور علي بايدون، 
أستاذ جراحة األعصاب في شركة جونز هوبكنز ميدسن 
ألقى  الطبي،  أرامكو  هوبكنز  جونز  لمركز   )JHM(
محاضرة على أكثر من 1٠٠ شخص من أعضاء المركز 
وناقش فيها أحدث المستجدات في هذا المجال وكل 
أن يكونوا منتجين  المرضى على  أن يساعد  ما يمكنه 

وحياتهم خالية من اآلالم.

زمالئه  مع  أساسية  جولة  بايدون  الدكتور  أجرى  كما 
الضوء  وألقى  الطبي،  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  في 
على بحوثه المميزة التي تتناول أألمراض التي تصيب 
العمود الفقري وأورامه وعمليات إعادة بنائه المعقدة 

وترميم العمود الفقري.

بقلم:  كريستين بينهيرو 
إخصائية إتصال

جونز هوبكنز ميدسن إنترناشيونال


