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داخل هذا العدد
د                    لعد ا ا  هذ خل  ا د                                                                                                             ٢ ٠ ١ ٨ يوليو     |   W E L L B E I N G

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

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

واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية  في 
المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.
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 عادات صحية لصيف سعيد

مرح وهدايا من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

حّل الصيف أخيرًا ، وهو وقت مثالي للتركيز على البدء أو االستمرار في التمتع بصحة جيدة. إذا كنت مهتًما ببعض النصائح الصيفية 
الصحية ، فإليك بعض األفكار:

تمرينات في جو بارد: درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجهد 
الحصول  يمكنك  كما  المياه  تمرينات  باختيار  قم  لذلك   ، الجسم 
على لياقتك وقوتك بتمارين داخلية مع فيديو أو دي في دي لياقة 

بدنية . 

ترطيب صحي للجسم : أكثر من شرب الماء قبل وأثناء وبعد 
التمرين ، وقلل من تناولك أنت وأطفالك من المشروبات السكرية.

غذاء الصيف : في التجمعات الصيفية ، راقب كمية حصصك من 
الطعام واختر األطعمة الصحية المتنوعة مع الفواكه والخضروات. 
خفض  على  يساعد  مما  الحرارية  السعرات  قليلة  مقبالت  تناول 

السعرات الحرارية.

النوم: تسمح لنا أيام الصيف الطويلة السهر إلى وقت متأخر أو 
. يساعد  النهار ، مما قد يؤثر على نومنا  أخذ غفوة في منتصف 
النوم لساعات كافية وفي نفس الوقت كل ليلة على تعزيز مناعتك 
والحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر اإلصابة بالعديد من األمراض 
المزمنة. قضاء وقت ممتع في الخارج خالل النهار سوف يساعدك 

على النوم بشكل جيد في الليل.

اجعل اتباع عادات صحية جديدة هدفًا لك هذا الصيف وصاحب 
األشخاص الذين يدعمون أهداف صحتك ويشاركون فيها.

أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  عليها  يحرص  التي  الهامة  التقاليد  من 
البهجة  وذلك إلدخال  بالقرقيعان  اإلحتفال  رمضان هو  الطبي كل 
والسرور على األطفال المرضى المنومين في المستشفى. تقول 
أرامكو  الراشد، ممثلة عالقات عامة في مركز جونز هوبكنز  بهيجة 
الطبي: "إن التحضير لهذه المناسبة كل عام هو من أفضل األعمال 
التي أستمتع بها وأكثر ما يسعدني هو أن أرى الفرحة والمتعة في 

عيون األطفال خالل اإلحتفال"
والجدير بالذكر أن المركز أقام 3 احتفاالت بالقرقيعان هذه السنة، 
السنوية،  العادة  جرت  كما  الصحي  الظهران  مركز  في  األول 
واإلحتفالين اآلخرين في جمعية ود الخيرية في الخبر  وجمعية فتاة 
اإلجتماعية  المسؤولية  باب  من  وذلك  بالهفوف  الخيرية  األحساء 
وبهدف التواصل مع المجتمع وإدخال البهجة والسرور على األطفال.



صفحة ٢

اإللتزام الكامل للسالمة: أعلى معايير التنظيف الصحي

اإللتزام الكامل للسالمة
 أعلى معايير التنظيف الصحي

رحلة للياقة البدنية

عودة إلى ماضي: عام ١95٢م

غالبًا ما تكون أبسط المهام هي األكثر أهمية، وهذا ما يفعله فريق 
خدمات النظافة الصحية بقيادة محمد صادق خان. في المرة القادمة 
التي تأكل فيها في كافتيريا المركز، اعلم أن هذه األطباق البيضاء 
معايير  من  مستوى  أعلى  تستوفي  هي  بل  فقط،  المعة  ليست 

التنظيف الصحي.

"ماما، بداًل من المصعد، 
فلنستخدم الدرج"قالت فتاة صغيرة ألمها 

يحتفل برنامج الصحة واللياقة البدنية لألطفال بأبطالنا الصغار 
في رحلتهم إلى اللياقة البدنية، ونمط حياة صحي، وحياة خالية 

من مرض السكري.

راقب ممرضين سعوديين عملية جراحية كجزء من تدريبهم. 
خالل برنامج مستشفى سامسو لتدريب التمريض تم تأهيل 

أول ممرضين ممارسين في المملكة العربية السعودية.



صفحة ٣

 ٢ ٠ ١ ٨ يوليو    |   W E L L B E I N G فتيات الكشافة... تهتم    

رحلة للياقة البدنية

فتيات الكشافة..تهتم

الدفعة األولى من خريجي برنامج المسعفين 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

بطانيات األمل هو اسم الهدايا المصنوعة يدويًا والتي أعطتها 
فرقة الصغار #١٢ من فرقة فتيات الكشافة بالظهران إلى مرضى 

األطفال المصابين بالسرطان بمركزنا. رسالتهم إلى األطفال كانت: 
"على الرغم من أننا لم نلتقي من قبل، إال أننا نهتم بكم ونرسل 

لكم حبنا".

تهانينا للدفعة األولى من 
خريجي برنامج المسعفين 

في مركزنا والذي استمر 
لمدة عام كامل. المتدربين 

األربعة كانوا من جامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن 

فيصل. نحن فخورون بأن 
نكون جزًءا من تعليم الجيل 
القادم من مقدمي الرعاية 

الصحية.



صفحة ٤

 ٢ ٠ ١ ٨ ليــو  يو  |  W E L L B E I N G اإلحتفال بعيد الفطر 

اإلحتفال بعيد الفطر 
نحن في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نقدر شعبنا 

وفي هذا عيد الفطر احتفلنا مع جميع موظفينا 
الذين يضعون المرضى أواًل ويجعلون نجاحنا ممكًنا.

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتقل هذا العيد مع أهم 
الناس ، مرضانا. نحن نقدر قوتهم ونحتفل بهم هذا العيد



صفحة 5
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توثيق حدث تاريخي
يونيو ٢٤، ٢٠١٨، النساء خلف المقود 

هنا لخدمتكم 
مركز االتصال المركزي

يود مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتذكير الجميع على الطرق أن تلتزم بقوانين السالمة، لباس حزام األمان، و توخي الحيطة و الحظر.

تلقى مركز االتصال المركزي 
أكثر من ٢5٠،٠٠٠ مكالمة خالل 

الستة أشهر الماضية 

مرضانا هم أولويتنا. يتجلى ذلك من خالل مركز االتصال المركزي التابع لـمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي حيث يمكنك جدولة المواعيد والوصول 
إلى خط الرعاية التمريضية واالتصال بغرفة المريض والتحدث إلى الصيدلي وغير ذلك .



صفحة ٦

تعرفوا على موظفينا           

"يسعى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و 
بشكل مستمر إلى تحسين إدارة الدواء. 

نحن نهدف إلى تزويد مرضانا بأفضل 
رعاية صيدالنية على أعلى معايير الجودة و 

السالمة العالمية"  

زكريا الدبيان
مدير خدمات الصيدلية الداخلية

"بين األمس واليوم، وجدت نفسي جزء 
اليتجزأ من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

واليزيدني انتمائي لهذا الصرح إال فخًرا بأن 
أكون همزة الوصل بين الطبيب ومرضاه 

بإعداد الجدولة المناسبة والمريحة لكال 
الطرفين وتقديم األفضل لهما".

إيمان المطيري
مساعد جدولة

"العمل كجزء من فريق مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي مثري للغاية. إن مستوى 

اإلحتراف والموهبة في زمالئي يمكننا من 
توفير خدمة عمالء متميزة."

أحمد الماضي
مساعد جدولة 

مركز االتصال المركزي

تعرفوا على موظفينا



صفحة ٧
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تعرفوا على موظفينا  

"إن تخصصي في طب العائلة والشيخوخة 
يعطيني الفرصة لرعاية المرضى من مختلف 

الفئات العمرية التي تتراوح من الرضاعة 
وحتى الشيخوخة، مما يعطيني متعة كبيرة. 
للشيخوخة الصحية، يجب تبني عادات نمط 

حياة صحي في سن مبكرة"

د. عالء آل سيف
استشاري طب أسرة وشيخوخة 

"إنه لمن دواعي سروري أن أنضم لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء. إنه لشرف 
لي أن أكون جزًءا من هذا المركز ذا السمعة 
الطيبة، وإنني أطمح بتقديم خبرتي لتقديم 

رعاية رفيعة المستوى لمرضانا باستخدام 
جميع خدمات الجهاز الهضمي والتنظير 

الداخلي القريبة من منزل مرضانا."

د. الصادق محمد
استشاري أمراض الجهاز الهضمي

مركز األحساء الصحي



صفحة ٨
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حدث مثير يضع صحة المرأة في المقام األول 
رحلة المرأة ، السعودية تكسر الحواجز أمام الرعاية الذاتية

"هذا نداء لك لليقظة" الما الخيال ، رئيسة قسم تطوير المرأة في 
أرامكو السعودية ، توجه رسالة قوية لجمهورها، وتابعت قائلة: "إذا 
كنت حريصة على وضع عائلتك ووضع حياتك المهنية ، عليك تركيز 

انتباهك على ما هو مهم حًقا — رفاهيتك وصحتك أوال."
لقد تجّمع أكثر من ٣5٠ موظفا من موظفي أرامكو السعودية ومن 

موظفي مركز جونز هوبكنزارامكو الطبي  للمشاركة في "رحلة المرأة 
السعودية" . اقامت جونز هوبكنز ميديسن  هذا المؤتمر الصحي الذي 
نظمته لجميع النساء برعاية سخية من أرامكو السعودية - في ٢9 و ٣٠ 

أبريل في الظهران.

منذ عام ١995 ، كان مفهوم "رحلة المرأة" فرصة ألطباء وعلماء جونز 
هوبكنز لتقديم معلومات مباشرة عن التقدم في الطب والبحوث التي 

تؤثر على صحة المرأة. على مر السنين ، تزودت اآلالف من النساء 
بالمعرفة لوضع صحتهن على راس األولويات من أجل اإلستمرار في 

رعاية من يحبونهم.

رحلة إلى المملكة
خالل العشرين عاًما األولى ، عقدت جونز هوبكنز، رحلة المرأة ، داخل 

الواليات المتحدة ، وفي عام ٢٠١5 وّسعت جونز هوبكنز ميديسين 
إنترناشيونال ، الممثل العالمي لجونز هوبكنزميديسن ، المؤتمر إلى 

برمودا - أول وجهة دولية مقصودة لها.



صفحة 9

٢ ٠ ١ ٨ ليو  يو   |   W E L L B E I N G                                                                                                                                         

في تلك السنة ، أصبحت باميال بولك 
رئيسة لجونز هوبكنز انترناشونال ، 

وكانت تأمل في إدخال رحلة المرأة إلى 
المملكة العربية السعودية.

تقول بولك: "أردت أن أكمل الرعاية 
الممتازة المقدمة من مركز جونز 
هوبكنز ارامكو الطبي  لمجموعة 

المرضى". "أعتقد اعتقادا قويا 
بأن النساء في كل مكان في حاجة 
إلى مصدر موثوق به للمعلومات 

الصحية ، وأردت تحديدا أن أضع مثاال 
يحتذى في إعالم النساء في المملكة 
وتشجيعهن على جعل صحتهن ذات 

أولوية".
عندما تحدثت بولك مؤخًرا كضيفة 

لقاء مع الخّيال ،قالت للمستمعين: 
" توقع الزمالء في مؤسساتنا قيمة 

كبيرة من جلب رحلة المرأة إلى المملكة 
العربية السعودية إلعطاء النساء هنا 
فرصة للقاء والحصول على إجابات 

على أسئلتهن الصحية بواسطة لجنة 
من كبار الخبراء. أنا فخورة جدًا بأننا معًا 

جعلنا هذا التوقع حقيقة ".
في الجلسة االفتتاحية لرحلة المرأة 

بالمملكة العربية السعودية في عام 
٢٠١٧ ، عقد ثالثة من أطباء جونز 

هوبكنز ميديسن المرموقين على 
مستوى العالم ، جلسات حول إدارة 
اإلجهاد والتقدم في العمر والحفاظ 

على صحة الجهاز الهضمي.
رحب هذا العام ، نبيل عبد الله الجامع ، 
نائب رئيس قسم الموارد البشرية في 

شركة أرامكو السعودية ، بالمؤتمر مرة 
أخرى ، الذي شارك فيه ثالثة من خبراء 

جونز هوبكنز ميديسن . 
ناقشت الدكتورة وين شين ، طبيبة 

أمراض النساء التي تركزت أبحاثها 
المتقدمة على أعراض ما قبل 

انقطاع الطمث وسن اليأس ، وتاثير 
الهرمونات الكبير على صحة المرأة 

وعافيتها طوال حياتها ، وقالت : 
"أبحث دائًما عن فرص لتوعية النساء 
حول كيفية بقائهن بصحة وقوة مع 

تقدمهن في السن، والمرجح أن 

تقضي النساء ثلث حياتهن في فترة 
ما بعد انقطاع الطمث ، وبفضل 

المعلومات الصحيحة ، هناك الكثير 
مما يمكن للنساء القيام به لتحسين 

هذه المرحلة. "
وأكدت الدكتورة أرونا راو ، طبيبة 

األعصاب التي تركز على عالج الصداع 
والنوم ، على ضرورة حماية النوم 

ومراقبة أولوياته مثل النظام الغذائي 
وممارسة الرياضة والصحة العقلية. 

وتقول إن المرأة على وجه الخصوص 
"لديها العديد من المهام ، والكثير من 

الناس يعتمدون عليها. من السهل 
أن ننسى أنفسنا وأولوياتنا. ال يمكننا 

إهمال النوم ، وهو جانب مهم من 
الصحة والسعادة بشكل عام ".

الدكتورة فيليسيا هيل بريجز ، هي 
مديرة قسم أبحاث وتطوير الصحة 

السكانية في جونز هوبكنز ميديسن 
ورئيسة الجمعية األمريكية للسكري 
وهي منظمة غير ربحية رائدة تقدم 

األبحاث حول مرض السكري 
والمعلومات والمساندة . 

تقول: "أتيحت لي الفرصة للعمل في 
البلدان والمناطق التي لديها أعباء عالية 

من مرض السكري وأمراض القلب 
واألوعية الدموية. تتزايد هذه الظروف 

في المملكة العربية السعودية وفي 
جميع أنحاء الشرق األوسط ، وعلينا 

أن نتحرك نحو مضاعفة جهود الوقاية 
وتحسين صحة السكان "شاركت 

بخمس نصائح عملية يمكن للحاضرين 
اعتمادها للمساعدة في الوقاية من 

األمراض المزمنة المنتشرة أو بشكل 
أكثر فعالية" .

بعد تقديم  الكلمات ، اجتمع الخبراء 
على منصة المسرح لتلقى االسئلة 

والرد عليها ، بإدارة الدكتورة زينة خوري 
ستيفنز ، رئيسة قسم التمريض في  

مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي. 

فرصة  استثنائية
تقول الدكتورة ليندا لي ، المديرة 

الطبية في مركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي ، والتي جاءت أول مرة إلى 

الظهران للتحدث في اجتماع رحلة 
المرأة في عام ٢٠١٧ "هذا الحدث 

يبين لنا مدى رغبة النساء في أرامكو 
السعودية وفي مركز حونز هوبكنز 

ارامكو الطبي في االعتناء بأنفسهن 
وبصحة ورفاهية أحبائهن . "

تقول  الخيال من شركة أرامكو "هذه 
واحدة من المناسبات القليلة التي 
شهدتها والتي تركز حًقا على صحة 
المرأة وتضع كل شيء في نصابه 

بالنسبة للنساء" . 
"ال نصل في العادة إلى تفاعالت 

فردية مع أطباء من مؤسسة  مثل 
جونز هوبكنز ميديسين . هذا الحدث 

هو لكل النساء ، والبيئة مفتوحة 
وحميمة ومشجعة للغاية. 

يقول راج جوهال ، السكرتير الطبي في 
مركز حونز هوبكنز ارامكو الطبي الذي 
حضر رحلة المرأة " عادة ال يتوفر لي 

هذا النوع من المحادثات ولكنني اعتقد 
ان هذه المناسبة هي منصة كبيرة 

للمشاركة والتعلم." 
تقول الدكتورة شن انها ترى ان " العالم 

يصغر ويصغر والنساء في كل مكان 
يردن نفس األشياء عندما يتعلق األمر 

بالصحة." 
تقول احدى الحاضرات ، جويس بايبر 

التي تدعم التدريب والتطوير في 
ارامكو السعودية ، تلخص هذا الرأي 
المشترك " اريد ان أكون مخولة وأن 

أكون قادرة على اتخاذ قرارات صحية ، 
اريد ان أعيش أفضل حياة ممكنة." 



صفحة ١٠

اسألوا الخبراء : د. تيموثي وانج حماية بشرتك بشكل أفضل خالل الصيف                                                                                                                                                                                       

اسألوا الخبراء : د. تيموثي وانج
حماية بشرتك بشكل أفضل خالل الصيف

كيف يمكنني حماية بشرتي بشكل
أفضل خالل الصيف؟

هذه إعادة صياغة للقواعد األساسية
في األكاديمية األمريكية لألمراض

الجلدية:
ضع واقي حماية من الشمس 	 

متعدد األطياف ومقاوم للماء 
اطلب واقي شمس يحتوي على 
 )SPF( عامل حماية من الشمس
٣٠ أو أكثر لكامل الجلد المعرض 

عند قضاء بعض الوقت في 
الخارج، حتى لو كان غائمًا. أعد 
دهان واقي الشمس بعد بضع 
ساعات وبعد األنشطة التي قد 
تزيله عن بشرتك، مثل السباحة.

البس مالبس واقية؛ أكمام طويلة 	 
ونظارات شمسية وقبعة،حيث 

يمكن أن تساعد في حمايتك 

من أشعة الشمس والمالبس 
التي تحمل عالمة UPF اي 

عامل الحماية من األشعة فوق 
البنفسجية هي األكثر فعالية.

عدم التعرض للشمس خالل 	 
ساعات الذروة، إذا كان ذلك 
ممكناً. تكون أشعة الشمس 

هي األقوى بين العاشرة صباحًا 
والساعة الثانية بعد الظهر، لذا 

تجنب التعرض ألشعة الشمس 
المباشرة في هذاالوقت كلما 

أمكن ذلك.
كن حذرًا، وخاصة على الشاطئ 	 

ألن المياه والرمال تعكس وتزيد 
من حدة أشعة الشمس، لذا توخى 
المزيد من الحذر هنا لتجنب حروق 

الشمس.

ما نوع واقي الشمس الذي يجب 
أن أستخدمه، وما الذي يجب أن 

)SPF( أعرفه عن قيم
أطوال الموجة الشمسية التي

تضرب األرض تتضمن األشعة فوق
البنفسجية والضوء المرئي. األشعة
فوق البنفسجية التي ترتبط بحروق

الشمس، وشيخوخة الجلد وسرطان
الجلد إما تكون UV-A )تخترق الجلد

بعمق والمسؤولة أكثر عن شيخوخة
الجلد وسمرته( أما األشعة فوق 

البنفسجية ) UV-B( هي المسؤولة 
أكثر عن احمرار الجلد وحروق الشمس. 

جرى
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تطوير واقيات الشمس أصاًل للحماية
من حروق الشمس، وبالتالي، فإن

SPF) ) يؤمن حماية ضد األشعة فوق
البنفسجية )UV-B( فقط.

SPF يؤمن حماية مضاعفة من
احمرار الجلد وحروق الشمس، فمثاًل
إذا احمّر الجلد بعد تعرض للشمس
لمدة خمس دقائق، فإنه عند وضع
١٠ SPF ، فإن األمر سيستغرق ١٠
أضعاف هذا الوقت كي يحمر الجلد
)أي، 5٠ دقيقة( للداللة على واقيات

الشمس توفر حماية ضد األشعة فوق
البنفسجية UV-A ، فرضت إدارة الغذاء

والدواء FDA وضع عالمة " - 
BROAD

SPECTRUM " عليها. "مقاومة
للماء" تشير إلى كم من الوقت يمكن

أن يتوقعه المستخدم للحصول
على مستوى SPF من الحماية أثناء

السباحة أو العرق. يسمح بذكر وقتين
على الملصقات: ٤٠ دقيقة أو ٨٠

دقيقة.
لذلك عندما تبحث عن واقي شمس،

٣٠ )SPF( ابحث عن واقي يحمل عالمة
أو أكثر، متعدد الطيف ومقاوم للماء.

ضع واقي الشمس بكميات وافرة
وأعد دهان جسمك كل ساعتين أو بعد

العرق أو السباحة.

إذا حصلت لي حروق شمس قوية، 
ما هي أكثر الطرق فعالية للعناية

بجلدي؟
أواًل، ال يمكنك عكس الضرر الناجم 

عن حروق الشمس. من األفضل 
بكثير منع حروق الشمس بداًل من 

عالجها ولكن إذا حصلت حروق 
شمس، إليك ما يلي لتخفيف 

األعراض:
الخروج من دائرة أشعة 	 

الشمس.
ضع منشفة باردة رطبة على 	 

جلدك. خذ حمامًا باردًا وبعد 
الخروج من الحمام جفف 

نفسك ثم ضع مرطب، فهذا 
سوف يساعدك على تخفيف 

الجفاف.
األدوية المضادة لاللتهابات 	 

مثل ايبوبروفين يمكن أن 
تساعدك لكن بالطبع، تؤخذ 

فقط حسب التعليمات.
شرب كمية وافرة من الماء 	 

للمساعدة في تعويض السوائل 
التي فقدتها من خالل جلدك. 

إذا تكونت لديك بثور، ال تعبث 
بها .

إذا شعرت بالتوعك، راجع 	 
الطبيب ألن هذا قد يشير إلى 

حرق شديد جدًا

ُ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.

د. تيموثي وانج
رئيس برنامج جراحة موس

بروفسور مساعد بقسم الجلدية
جامعة جونز هوبكنز

يعمل الدكتور تيموثي وانج أستاذًا 
مساعدًا لطب الجلدية في كلية الطب 

في جامعة جونز هوبكنز في مدينة 
بالتيمور في والية ميريالند األمريكية. 
تضم خبرته اإلكلينيكية مجاالت عدة: 
كطب الجلدية والميالنوما )أو الورم 

الميالني )melanoma(( وجراحة موس 
)Mohs surgery( وسرطان الجلد. كما 

عمل الدكتور تيموثي مديرًا لبرنامج 
جراحة موس، ومديرًا لبرنامج كوتانيوس 

 Cutaneous Skin( سكن أونكولوجي
Oncology Program( ومديرًا طبيًا 

لجراحات الجلدية في قسم الجلدية في 
كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز. .
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لخدمة المجتمع بشكل أفضل يسر مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 
اإلعالن عن أنه بالشراكة مع أرامكو السعودية ستقدم خدمة حافلة جديدة 
بين مركز صحي العضيلية ومركز اإلحساء الصحي اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٨ 

 .
حافلة أرامكو السعودية لراحة المرضى ممن لهم مواعيد طبية مع مركز 

جونز هوبكنز ارامكو الطبي ويمكن التعرف عليها من لوحة عيادة اإلحساء. 

خدمات مساعدة المرضى ، النقل واإلرسال 
مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

جدول مواعيد الحافلة والمسار 

خدمة حافالت جديدة للعضيلية

الوصول الى بوابة مركز اإلحساء الصحي الرئيسية المغادرة من مركز العضيلية الصحي ايام التشغيل

١٢:55 بعد الظهر ١٢:٢٠ بعد الظهر  األحد – الخميس

الوصول الى مركز العضيلية الصحي المغادرة من مركز اإلحساء الصحي

٤:٢5 بعد الظهر ٣:٣5 بعد الظهر
يرجى مالحظة ان على الموظف المؤهل للرعاية من أرامكو السعودية او مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تقديم بطاقة هويته إلى سائق الحافلة لإلستفادة من هذه الخدمة.

إن لزمت أي استفسارات يرجى التواصل مع يوسف البورصيص 
Email: Yousif.borsais@JHAH.com

الرسالة  والرؤية

سجل اآلن 

بوابتك اإللكترونية الصحية 

)MyChart( بوابة المريض اإللكترونية ماي تشارت
تمكنك من التواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو  

الطبي وخدماته من أي مكان. من خالل ماي تشارت 
يمكنك: 

تسجيل مواعيدك	 
اإلطالع على نتائج فحوصك المخبرية 	 
طلب إعادة صرف األدوية	 
طباعة سجل التطعيمات الخاص بك وشهادة 	 

فصيلة دمك 

لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
www.JHAH.com/MyChart.aspx
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 السيجارة اإللكترونية 
و اإلقالع عن التدخين

 ، Vape أو ما يطلق عليه عادة ، )E-cigarette( السيجارة اإللكترونية
اتجاه شائع بشكل خاص لدى الشباب . تم تصميم السجائر اإللكترونية 

لتقليد التدخين التقليدي ولكن بعواقب صحية أقل.

بقلم: سكينة الدخيل
كبير اخصائي العالج التنفسي 

 تحتوي السيجارة اإللكترونية على سائل ، ومرذاذ )حجرة تسخين( 
وبطارية. السائل هو خليط من النيكوتين والجليسرول والنكهة ومواد 

أخرى. عندما يقوم المستخدم بتفعيل المرذاذ ، فإنه يقوم بتسخين 
السائل ومن ثم ينبعث بخار األيروسول.

بالمقارنة مع السجائر العادية التي تحرق التبغ وتعرض الصحة للخطر 
من خالل النيكوتين والقطران ، يرى البعض أنه بما أن السجائر 

اإللكترونية ال تحرق أي شيء ، فإنها حتما ستكون غير ضارة ، لكن هذا 
القول ليس صحيحا.

عندما يمر السائل المنّكه عبر الملف الساخن ، فإنه يحترق ، مما يؤدي 
إلى إطالق مواد كيميائية سامة وغازات. أما عواقب استنشاق بخار 

السجائر اإللكترونية على المدى الطويل فهي غير معروفة. ومع ذلك ، 
تشير أدلة محددة إلى أن بخار السجائر اإللكترونية يؤثر على صحة القلب 
واألوعية الدموية والجهاز التنفسي . لذلك ، ال ينبغي استخدام السجائر 

اإللكترونية كأداة لإلقالع عن التدخين ألنها تسمح للمدخن بمواصلة 
طقوس التدخين من يده إلى فمه. 

علمًا أن إدارة الغذاء والدواء األمريكية أكدت )FDA( على أن وسائل 
اإلقالع عن التدخين يجب أن تكون دائمًا أول أداة اختيار عندما يرغب 

المدخن في اإلقالع عن التدخين.

صوت السكون
اختبارات السمع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وسط السكون المطلق يسمع صوت ناعم . رفعت الطفلة الصغيرة يدها اليمنى مشيرة إلى أنها 
سمعت الصوت في أذنها اليمنى. إنها تجري اختبار سمع في غرفة فحص السمع الجديدة في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي . كان والداها قد أحضراها لالختبار، ليس ألنها كانت تعاني من مشاكل 

سمعية ولكن ألنهم أدركوا أن اكتشاف مشاكل السمع مبكرًا أمر له أهمية. 
بدأت عيادة السمع  في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في اآلونة األخيرة باستخدام غرفة فحص 
سمع ثالثة حيث تستخدم اثنتان لعمر ٦ سنوات فما فوق ، واألخرى لمن هم دون سن السادسة. 

قالت منال اإلبراهيم ، أخصائية السمع السريرية : 
" تمكننا غرفة فحص السمع الثالثة من تحديد مواعيد أكثر في نفس اليوم ، أي أن عددًا أقل من 

المرضى عليهم إجراء عدة زيارات كما أنه يقلل من الوقت الذي يستغرقه المريض إلجراء اختبار 
السمع".

الرسالة  والرؤية
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مــن المعــروف أن حــرارة شــهر الصيــف فــي المملكة العربية الســعودية 
ال ُتشــكل فقــط مصــدرًا لعــدم اإلرتيــاح للكثيــر مــن النــاس بــل خطــورة 
كذلــك علــى حياتهــم وصحتهــم. فالحــرارة المفرطــة قــد تــؤدي لإلصابــة 

باإلعيــاء والجفــاف وضربــة الشــمس.

واألطفــال والمّســنون همــا مــن أكثــر شــرائح المجتمــع ضعفــًا، وأكثــر 
شــريحتين معرضتيــن لمخاطــر الحــرارة المفرطــة. إليــك بعــض النصائح 
التــي يمكــن لألهــل وكل َمــن يعتنــي بطفــل أو شــخص مّســن أخذهــا 

بعيــن االعتبــار للوقايــة مــن الجفــاف: 

توفير الوجبات والمشروبات التي تحافظ على نسبة الماء في 	 
الجسم وتبعده عن الجفاف. ومن هذه الوجبات الخفيفة: 

معظم الفواكه الطازجة 	 
عصير البطيخ األحمر والشّمام 	 
الخيار 	 
الكرفس بأعواده الخضراء	 
الخّس 	 
الطماطم 	 
الحليب الخالي من الدسم 	 
العصائر الصحية )كالتفاح والبرتقال والفواكه المشكلة 	 

والعصائر غير المملحة(. وتعتبر عصائر الفواكه غير المحالة 
خيارًا أفضل من العصائر المحالة والمشروبات الغازية 

للمحافظة على نسبة الماء في الجسم. 
السموثي / الميلك شيك )أو العصائر الحاوية على الحليب( 	 
الحساء 	 
الماء 	 

تقديم الوجبات الخفيفة أعاله والمشروبات على مدار اليوم. وإن 	 
كنت تعلم بأن الشخص سيكون مشغواًل أو سيكون أمامه يوم 
حافل بالنشاطات والعمل، فمن األفضل إعداد فطور صحي له 

يشمل عصير الفواكه والماء.  

قّدم الماء لألطفال والمسنين على الدوام، وال تنتظر أن يطلب 	 
الشخص منك ذلك. فالعطش قد يكون عالمة على أن الجسم 

قد وصل سلفًا لمرحلة الجفاف. 

احرص على المحافظة على نسبة الماء في جسمك طوال اليوم. 	 

احفظ المشروبات والوجبات الصحية الخفيفة في مكان بارد بعيدًا 	 
عن الحرارة والشمس. 

قّدم العصائر غير المحالة خالل اليوم وشّجع اآلخرين على تناول 	 
المشروبات الصحية والمغذية التي تحتوي على مختلف العناصر 

الغذائية الضرورية.

أحرص على ابتعاد األطفال والمّسنين عن التعرض المباشر 	 
ألشعة الشمس والحرارة بقدر اإلمكان وخاصة في ساعات الذروة 

عندما تصل درجة الحرارة خارج المنزل إلى أعلى مستوى لها )أي 
بين العاشرة صباحًا والثانية من بعد الظهر(. 

 إن كان يجب على الفرد أن يخرج من المنزل، فاحرص على أن 	 
يضع الكريم الواقي من الشمس طوال النهار وارتداء قبعة على 

الرأس ونظارات شمسية مناسبة لحماية الرأس والعين من الحرارة 
المفرطة واألشعة فوق البنفسجية الضارة. كما ننصح أيضًا بأن 
يحمل األطفال وكبار السن معهم قناني الماء الصغيرة عند ترك 

المنزل. يجب أن تكون أماكن الترفيه إما في داخل مبنى أو تحتوي 
على أماكن فيها ظل. 

االعتدال في استهالك الملح والمأكوالت الغنية باألمالح 	 
)كالمخلالت والزيتون ورقائق البطاطا )الشيبس( والكراكرز 

وتتبيالت السلطة والصلصات( ألن الملح يقلل من نسبة الماء 
في الجسم.

تأكد من ارتداء مالبس ذات ألوان فاتحة وتجنب الغامقة منها ألنها 	 
ال تسمح للجسم بالتعّرق بسهولة، فالتّعرق آلية التبريد الطبيعية 

التي يلجأ لها الجسم عندما يصل إلى درجة حرارة عالية. 

قّلل من تناول المشروبات الحاوية على نسبة كافيين مرتفعة 	 
كالقهوة والشاي األحمر والكوال، ألن نسب الكافيين العالية تقلل 

من نسب الماء في الجسم وتصيبه بالجفاف. 

كما نوصي خالل شهر الصيف بتناول الوجبات الصحية الخفيفة 	 
بداًل من الوجبات الكبيرة، ألن المأكوالت الدسمة والمقلية بالزيت 

تحتاج لكمية كبيرة من الماء لتساعد في الهضم واالمتصاص. 

يجب المحافظة على نسبة السكر لدى األطفال والمسّننين 	 
المصابين بمرض السكري ضمن المعدالت المسموح بها 

لحمايتهم من ارتفاع نسبة السكر في الجسم )هايبرجالسيميا( التي 
قد تؤدي بهم لإلصابة بالجفاف وفقدان السوائل من الجسم. 
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نصائح للحفاظ على رطوبة جسم الطفل
في فصل الصيف

بقلم: سارة بدر
منسق برنامج تعزيز الصحة،

صحة السكان

لقد حل وقت الصيف هنا وبالنسبة لكثير من األطفال يعني فقط اللعب
واللعب واللعب. قد ينسى األطفال أنهم بحاجة لتناول الطعام بشكل

جيد والمحافظة على رطوبة أجسامهم. شرب الماء والحفاظ على رطوبة
الجسم أمور حيوية للصحة الجيدة. الحفاظ على رطوبة جسم الطفل أمر

مهم للحفاظ على صحة جيدة على المدى الطويل، ومنع الجفاف والمرض
المتعلق بحرارة الصيف.

الماء يضمن أن جسمك يعمل بشكل صحيح، ألنه ينظم درجة حرارة
جسمك ، ويزلق المفاصل، ويحمي العمود الفقري واألنسجة الحساسة،
ويساعد على طرح النفايات من الجسم. العديد من األطفال ال يحصلون
على كمية كافية من الماء يوميًا على الرغم من أنهم يشربون الماء لكن

بكميات ليست كافية، ويعتمد آخرون على المشروبات مثل العصير،
والصودا لحاجتهم اليومية من السوائل ، ونادرًا ما يشربون الماء وحده .

يحتاج األطفال مثل الكبار إلى المزيد من الماء خالل موسم الصيف الحار،
وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على كمية الماء التي يحتاجها الطفل بما

في ذلك: العمر والجنس ومستوى النشاط البدني والحرارة والرطوبة .

فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على رطوبة
جسم الطفل في فصل الصيف:

دائما خذ معك الماء عندما تكون في الخارج أو 	 
ذاهبًا إلى الحديقة أو لتمرين نشاط في الخارج.

ماء جوز الهند يحتوي على خصائص طبيعية 	 
مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات 

وفيتامين ،C وااللكترواليت. عصير الليمون 
المحلى هو خيار آخر يحبه األطفال األصغر 

سنًا.
الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الماء التي 	 

يمكن أن تبقي جسم الطفل رطبًا، وفواكه 
الصيف مثل البطيخ والشمام والفراولة 
واألناناس والتوت البري والخوخ والتوت 
والبرتقال تساعد على حفظ رطوبة جسم 

الطفل ويمكنك أيضا إضافة الفاكهة الى ماء 
الطفل لجعله ألذ طعمًا.

الخضروات أيضًا هي مصدر جيد للماء وعلى 	 
رأس القائمة الخس والخيار والكرفس والكوسا 

والملفوف األخضر والطماطم والفجل. 
اعمل حلوى البوبسيكل مع عصير فاكهة ١٠٠ 	 

٪ أو الفاكهة المغلية والمصفاة، أو الخضار أو 
اللبن.

ال يفكر األطفال فيما إذا كانت أجسامهم 	 
رطبة أم جافة . قد يقول لك الطفل انه 

عطشان، ولكنه قد يكون فقد رطوبة جسمه 
في هذا الوقت، ومن الممكن أيضا أن ينسيه 
اللعب شرب الماء . تأكد من أن طفلك يشرب 

الماء كل٣٠ دقيقة أو نحو ذلك.
عندما يتعلق األمر برطوبة الجسم ال يزال الماء 	 

هو الشراب المفضل. ومن المهم التأكد من 
أن الطفل يأخذ قسطًا من الراحة ويشرب الماء 
كل ١5-٣٠ دقيقة اثناء وقت اللعب خاصة في 

األيام الحارة، وعندما يمارس الرياضة. قدم 
المشروبات الصحية لطفلك مع كل وجبة 

طعام وكذلك ومع الوجبات الخفيفة.
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نصائح بشأن سالمة الطعام خالل
أوقات الصيف

سالمة الطعام أمر مهم دائما ولكن خالل أشهر الصيف تصبح 
أكثر أهمية. ارتفاع درجات الحرارة يوفر بيئة مناسبة لتكاثر للبكتيريا 
والفيروسات التي تسبب األمراض المنقولة بالطعام وهي شائعة 
جدا خالل فصل الصيف. فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في 

حمايتك وحماية أسرتك.

حافظ على نظافة أواني الطهي والتحضير ومنطقة التقديم 	 
من خالل غسل أدوات المائدة وأدوات الطبخ سواء قبل وبعد 

االستخدام.
افصل المواد الغذائية النيئة عن المطبوخة عن طريق 	 

استخدام ألواح وأدوات تقطيع منفصلة. 
في الثالجة، قم بتغطية األطعمة. األطعمة الجاهزة لألكل 	 

تحفظ في رفوف فوق األطعمة غير الجاهزة .
يجب طهي الطعام جيدًا. تأكد من أن ماء اللحوم شفافًا 	 

وليس ورديًا. 

يجب طهي المحار حتى تفتح الصدفة. بعد فتح الصدفة يجب 	 
طهيها لمدة خمس إلى عشر دقائق أخرى لضمان الطبخ 

الكامل . 
يجب جعل الشوربة والطعام المطبوخ يغلي ويستمر في 	 

الغليان لدقيقة على األقل.
تجنب إعادة تسخين الطعام المطبوخ ألكثر من مرة. بعد 	 

إعادة تسخينه مرة واحدة، ينبغي التخلص من المتبقي نهائيا 
بالشكل الصحيح.

عند السفر أو الطبخ خارج المنزل تأكد من استخدام صندوق 	 
تبريد معزول مملوء بالثلج أو أكياس الجل المجمد. األطعمة 

التي تحتاج إلى أن تبقى مبردة تشمل: اللحوم النيئة والدواجن 
والمأكوالت البحرية؛ اللحوم أو السندويشات؛ السلطات 

الصيفية (التونة، الدجاج، البيض، المعكرونة، أو المأكوالت 
البحرية)؛ قطع الفاكهة والخضروات.

عند استخدام صندوق تبريد ال تعرضه ألشعة الشمس 	 
المباشرة وتجنب فتحه لمرات متكررة .
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كيفية الوقاية من التسمم الغذائي 
في فصل الصيف

يحدث التسمم الغذائي غالبًا في فصل الصيف أكثر مما 	 
يحدث في فصل الشتاء. حيث أن زيادة درجة الحرارة من ٢-٣ 
درجة ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل نمو البكتيريا بنسبة 

تصل إلى 5٠ ٪ . لذا ، من المهم اتخاذ احتياطات إضافية عند 
مناولة الطعام واستهالكه في فصل الصيف ، خاصة عند 

الطهي وتناول الطعام خارج المنزل. 
 الوقاية من التسمم الغذائي ممكنة . وفيما يلي بعض تدابير 	 

السالمة التي يمكنك اتخاذها للحد من خطر التسمم الغذائي 
حتى تتمكن أنت وعائلتك من االستمتاع بصيف آمن. 

 اغسل يديك دائًما لمدة ٢٠ ثانية قبل وبعد مناولة البيض غير 	 
المطهي ، واللحم النيئ ، والدواجن ، أو المأكوالت البحرية.

استخدم ألواح تقطيع مختلفة للحوم النيئة والدواجن 	 
والمأكوالت البحرية والخضروات والبيض وبعد االستخدام 

، اغسل ألواح التقطيع واألواني والسطح المستخدم بالماء 
الساخن والصابون.

بقلم: نشمة اليامي
اختصاصي علم األوبئة ، وحدة علم األوبئة

ال تضع الطعام المطبوخ في طبق سبق استخدامه في 	 
اللحوم النيئة أو الدواجن أو األطعمة البحرية أو البيض.

يجب تبريد أو تجميد األطعمة المحضرة والمتبقية خالل 	 
ساعتين. 

يجب طهي اللحوم جيدًا ، خاصة الدجاج. وأثناء إزالة الجليد عن 	 
اللحوم ،يجب التأكد من إذابتها بشكل صحيح وكامل .  

 احرص على تبريد السلطات وال تعرضها لضوء الشمس 	 
ألكثر من ساعتين. باإلضافة إلى ذلك يجب عدم حفظها في 

الثالجة ألكثر من يومين. إذا تغير اللون األخضر إلى البني ، 
فمن األفضل التخلص منها.

استخدم ألواح تقطيع وأواني مختلفة لألطعمة النيئة 	 
والمطبوخة . 

تجنب االحتفاظ بمواد البقالة في درجة حرارة الغرفة ألكثر 	 
من ساعتين. تأكد من بقائها باردة وجافة أثناء وجودها في 

سيارتك والطريقة المثلى لذلك هي حمل وعاء تبريد.  
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لقد حّل فصل الصيف ومياه الشرب أصبحت أكثر أهمية من أي 
وقت مضى. يحتاج جسمك إلى حوالي أربعة لترات من الماء كل يوم 

)بالنسبة لحجم جسم عادي( للبقاء رطًبا وفعاال بشكل صحيح. 
في عصرنا هذا ، معظم المياه التي نشربها معبأة في قوارير، لكن 
ليس كل المياه المعبأة في قوارير تكون هي نفسها. إليك بعض 

األشياء التي يجب وضعها في االعتبار عند شراء المياه المعبأة في 
قوارير: 

إجمالي المواد الصلبة الذائبة )TDS( في أنواع مياه القوارير تكون 
مختلفة. يجب عليك قراءة ملصق المعلومات . تصنف منظمة 

الصحة العالمية ؛ المياه التي تقل عن 300 جزء في المليون بأنها 
ممتازة. قد يكون طعم الماء ذو التركيز المنخفض من المواد الصلبة 

الذائبة غير مستساغ. 
PH هو عامل آخر يجب أن تبحث عنه عند شراء المياه المعبأة في 

قوارير حيث يدلك على ما إذا كانت المياه حمضية أم قلوية. توصي 
وكالة حماية البيئة األمريكية أن يكون معدل PH في المياه المعبأة 
في زجاجات من 6.5 إلى 7.5. ومع ذلك ، هناك دراسات تقول إن 

شرب الماء القلوي )PH 8( مفيد للصحة ولكن لم تدرس هذه الناحية 
بعد بشكل كاف لتحديد ما إذا كان هذا صحيًحا.

يوجد الفلوريد في البيئة ويمكن العثور عليه في المياه المعبأة في 
القوارير التي نشربها. ومع ذلك ، يجب أن يكون بكميات صغيرة )1.5 

ملغم / لتر( فقط ألنه إذا استهلك بكميات أكبر يشكل خطرًا على 
الصحة. 

المياه المعبأة في قوارير: بعض الحقائق األساسية
بقلم: محمد التريخم 

مستشار صحة بيئية

اآلن بعد أن راجعنا بعض العناصر األساسية في الماء ، لنلِق نظرة 
على أنواع المياه المعبأة في قوارير المتوفرة في السوق. تصنف 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( المياه المعبأة حسب منشأها:

مياه اآلبار اإلرتوازية : هي المياه الموجودة في طبقة المياه الجوفية 
التي تضم طبقات من الصخور المسامية والرمل والتراب . الضغط 

في طبقة المياه الجوفية بشكل طبيعي يدفع الماء إلى السطح.
 تأتي المياه المعدنية من مصدر تحت األرض وتحتوي على ما ال يقل 

عن 250 جزًءا في المليون من إجمالي المواد الصلبة الذائبة. يجب 
أن تأتي المعادن والعناصر في الماء من مصدر المياه الجوفية وليس 

عن طريق إضافتها الحًقا.
مياه الينابيع تأتي من تكوينات أرضية يتدفق منها الماء بشكل 

طبيعي إلى السطح . يجب جمع هذه المياه فقط من النبع مباشرة 
أو من خالل ثقب البئر المؤدي إلى التكوين تحت األرضي المغذي 

للنبع. 
 تأتي مياه اآلبار من ثقب محفور في األرض يدخل إلى طبقة مياه 

جوفية ال تحتوي على الضغط لرفعه إلى السطح.
أيًا كان نوع الماء الذي تستهلكه ، تذكر أن زجاجات المياه مصنوعة 

من البالستيك أو الزجاج كالهما قابل إلعادة التدوير. يرجى القيام بما 
هو صحيح وإعادة تدوير زجاجات المياه عند االنتهاء من استعمالها 

وذلك لحماية الشواطئ ، والطرق الجبلية وغيرها من األماكن 
المفتوحة التي سوف تستمتع بها هذا الصيف لتظل نظيفة لك 

ولعائلتك ولآلخرين لالستمتاع بها اآلن ومستقبال. 
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 حساء الجزر والزنجبيل مع البقدونس

وصفات صحية

المقادير لـ ٨ أكواب
بصلة كبيرة مفرومة )كوب واحد(	 
١ كغم جزر مقشر ومقطع	 
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون	 
٢  أونصة زنجبيل )٦٠ جرام( مقشر 	 

ومقطع
فلفل  للمذاق	 
نصف كوب بقدونس مفروم	 

طريقة التحضير: 
نضع البصل المفروم وزيت الزيتون 	 

في وعاء عميق القاع ونحمره 
عند درجة حرارة متوسطة لمدة ٣ 

دقائق.

ثم نضيف شرائح الزنجبيل ونخلط 	 
نطبخ الخليط لمدة دقيقتين 

إضافيتين ثم نضيف شرائح الجزر .
نحرك ثم نضيف ٤ أكواب من الماء 	 

)يفضل مغلي( ثم الفلفل. نطبخ 
على نار هادئة لمدة ٣٠ دقيقة 

تقريًبا.
نضع الخليط في الخالط ونخلط 	 

حتى يصبح ناعما.
يقدم الحساء ساخنًا ويزين 	 

بالبقدونس المفروم. يمكنك 
إضافة ملعقة واحدة من الكريمة 
الخفيفة على الوجه  كخيار. يقدم 
الحساء ساخنًا ويزين بالبقدونس 
المفروم. يمكنك إضافة ملعقة 
واحدة من الكريمة الخفيفة على 

الوجه  كخيار.

الرسالة الصحية:
شوربة الجزر والزنجبيل مع البقدونس 

مناسبة لألطفال ، والمرضعات 
والبالغين وكبار السن. كما تناسب 
أيضا األشخاص الذين يعانون من 

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم 
وأمراض القلب.

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١٠٠ سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون 	 

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام
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الفحص الطبي لرخصة القيادة 
متوفر في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ابتداء من ١ يوليو ٢٠١٨

ما المتوقع:
سيتم إختبار نظرك من قبل من طبيب العيون وسوف تكون فصيلة دمك في سجالت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الخاصة بك	 
سيستغرق االختبار من ١٠ إلى ١5 دقيقة تقريًبا	 
سيتم تقديم هذه التفاصيل إلى وزارة الصحة )MOH( "إفادة" و سيتم ادخالها في نظامها اآللي.	 
هذه خدمة مجانية	 

األيام: األحد و الثالثاء، هنال 5٠ مقعد شاغر باليوم، ال داعي لموعد مسبق

الوقت:من الساعة ٧ صباحًا إلى ٤ مساًء

المكان: غرفةP31٠ الطابق األرضي، مبنى رقم 55٣

ما يجب احضاره:  بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة. يجب على الموظفين المغتربين أيضا إحضار تاريخ إصدار التأشيرة

يسر قسم الصحة المهنية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أن يمد خدمة فحص النظر و الدم لرخصة القيادة
لجميع موظفي أرامكو السعودية.



أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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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 99٧ لسيارات 

اإلسعاف و 99٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠١١٠ 5٧٢ ١٣ 9٦٦+

األحساء: اتصل على 99٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
99٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠١١٠ ٦٧٣ ١٣ 9٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧١١٠ 5٧٦ ١٣ 9٦٦+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-9٦٦+ من خارج 

المملكة

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

٠55٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨٣-	 
 +9٨٧٧-١٣-٦٦

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- ٣٠5 -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  ٠55٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+9٨٨٨٣-٨٧٧-١٣-٦٦        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة ٢٢

 قنوات التواصل اإلجتماعي
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ؟

 
إن كنت مريضًا مسجاًل لدى المركز وتّود تحديد موعد طبي أو في عيادة 

األسنان والحصول على مختلف الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الرجاء 
االتصال بمركز االتصال المركزي )CCC( من خالل الرقم التالي:

٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-9٦٦+  )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” )Contact Us( على 
http://www.JHAH.com :الموقع

أكثر من
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 هل أنت
أحدهم؟


