
لمجتمع خاٍل من العنف 

١٤

األطفال والتوتر 

١١

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 
أول مركز صحي في المملكة 

يطبق نظام Epic للسجل 
الصحي اإللكتروني

٢

يناير ٢٠١٨

سجل اآلن 

 تصوير ليلى القفشات بوابتك الصحية اإللكترونية

مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي، أول 
مركز صحي في 
المملكة يطبق 
نظام Epic للسجل 
الصحي اإللكتروني 



صفحة ١

هل دواءك آمن؟ األدوية منتهية الصالحية تكون أقل تأثيرًا و قد تصبح سامة أيضًا 

MyChart

يوم المرح السنوي لألطفال المصابين بمرض السكري

"Epic" سجل الصحة اإللكترونية المتقدم 

تابعونا على تويتر

الميالنوما- احد أنواع السرطان

الرعاية الصحية و الرياضة و المواطنة  

رسالة تقديرية 

كوادر طبية

تعّرف على مهارات إدارة التوتر

األطفال و التوتر

هل تعاني من األرق؟ جرب هذه الطرق لتخفف عنك التوتر                                                                                                       

الحساسية من مادة الليتكس

لمجتمع خاٍل من العنف 

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين وأفراد عائالتهم للتسجيل في مراكز األحساء أو الظهران الصحية.

مؤتمر علم األورام السعودي  ٢٠١7

وصفات صحية

البحث الطبي

 الترفيه وممارسة الرياضة والتعليم. يوم الرياضة العائلي لمكافحة السمنة

الحركة بركة، يوم الرياضة العائلي في الصفوة

خط الرعاية التمريضية

العالقة بين التوتر و اإلفراط في تناول الطعام

نصائح صحية لشهور الشتاء

داخل هذا العدد
د                    لعد ا ا  هذ خل  ا د                                                                                                           ٢ ٠ ١ ٨ | يناير    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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٢ ٠ ١ ٨ | يناير    W E L L B E I N G هل دواءك آمن؟ األدوية منتهية الصالحية تكون أقل تأثيرًا و قد تصبح سامة أيضًا                   

هل دواءك آمن؟
األدوية منتهية الصالحية تكون أقل تأثيرًا و قد تصبح سامة أيضًا  



صفحة 3صفحة ٢

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، أول مركز صحي في المملكة ليطبق 
نظام Epic للسجل الصحي اإللكتروني 

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |  W E L L B E I N G يوم المرح السنوي لألطفال المصابين بمرض السكري     ٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |  W E L L B E I N G    MyChart

يوم المرح السنوي لألطفال المصابين بمرض السكري 

وجود طفل مصاب بالسكري في األسرة 
يمكن ان يكون خطيرًا. يوم المرح السنوي في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اشتمل على 
منافسة توعوية مهمة ورعاية جيدة ممزوجة 
بكثير من المرح والضحك. خالل ذلك اليوم، 

حضر أكثر من 3٠٠ طفل مصابين بالسكري مع 
عائالتهم وشهدوا الكثير من المرح والضحك 

والتعليم بينما تشارك اآلباء تجاربهم مع اآلباء 
اآلخرين واألطفال كونوا صداقات جديدة.

من خالل MyChart يمكنك استعراض زياراتك للعيادة  
واالستدالل على سبب الزيارة والتشخيص وطلبات الطبيب 

والمشورة وأي تعليمات مقدمة لك. 
باإلضافة إلى ذلك ... يمكنك:

استعراض معلومات حول تاريخك الطبي	 
الدخول إلى تاريخك الطبي	 
تلقي تذكير بالرعاية الوقائية	 
تحميل وطباعة سجالت التطعيم وشهادات فصيلة الدم	 

من خالل MyChart يمكنك
مشاهدة نتائج فحوص المختبر	 
جدولة المواعيد	 
طلب اعادة صرف	 
طلب وضعك على قائمة االنتظار لمواعيد التخصصيين 	 
التواصل مع معالجيك 	 

 لماذا ؟ 

بوابة المرضى، MyChart ، هي جزء من سجل الصحة 	 
 .)Epic( اإللكترونية المتقدم الجديد

تعد هذه التقنية المتقدمة أكثر سهولة، وستقدم 	 
وظائف جديدة وتحل محل كتالوج الخدمات الطبية 

 .HROnline على أرامكو السعودية
سيتم تفعيل برنامج MyChart عندما يبدأ تشغيل 	 

السجل الصحي اإللكتروني الجديد )Epic( في عام 
٢٠١٨. نحن نشجع جميع المرضى على االشتراك اآلن 

من أجل أن يكونوا مستعدين لإلستفادة من الوظائف 
الجديدة.

كيفية التسجيل
 MyChart تسجيل سريع لـ

الخطوة األولى: 
االتصال مع MyChart على الرقم ٨٠٠3٠5٤٤٤٤ تحويلة ٨ 

ومن الجوال خارج المملكة الرقم ٠٠966١3٨7773٨٨٨ تحويلة 
٨ أو ارسل على MyChart@JHAH.com لتلقي رسالة 
نصية على جوالك الخاص بك أو على البريد اإللكتروني 

ويمكنك طلب رابط MyChart السريع عند زيارتك التالية 
للعيادة.   

الخطوة الثانية
من الصفحة الرئيسية في MyChart  يمكنك إكمال عملية 

التسجيل عن طريق اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور 
وسؤال األمان.

سجل لـ MyChart بدون رمز التفعيل
الخطوة األولى

قم بزيارة صفحة MyChart  الرئيسية

www.JHAH.com/MyChart.aspx
الخطوة الثانية

انقر فوق "اشترك اآلن"، واتبع الخطوات لتسجيل الدخول 
واطلب تفعيل بوابة MyChart  الخاصة بك. 



صفحة 5صفحة ٤

 سيبدأ سجل الصحة اإللكترونية المتقدم "Epic" العمل في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي في يناير ٢٠١٨، وهذا يمثل أول معلم في 

المملكة لعهد جديد من الرعاية المتقدمة 

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا  |   W E L L B E I N G تابعونا على تويتر     ٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا  |   W E L L B E I N G    "Epic" سجل الصحة اإللكترونية المتقدم 

نظام Epic سيربط جميع مقدمي 
الرعاية بسجل واحد لكل مريض 

بحيث يمكن اتخاذ قرار مبني 
على الحقائق، استنادًا إلى أحدث 

المعلومات المتعلقة برعاية 
المريض حيث سينظم معلومات 

المريض، ويقدم اإلجراءات 
المقترحة ويوجه مقدمي الرعاية 

وينسق الرعاية من خالل إعدادات 
تخصصية متعددة.

Epic لديها سجل معروف عالميًا 
بأنها آمنة وسرية ويعتمد عليها. 

تستخدم نظام إبيك حاليا أكثر من 
٢5٠ منظمة رعاية صحية على 

مستوى العالم بما في ذلك جونز 
هوبكنز ميديسن والعديد من 

مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة 
األخرى. اإلنتقال إلى نظام إبيك 
المتكامل هو اإلختيار الذكي لكل 

من مشفانا ومرضانا. يواصل مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي القيادة 
عن طريق كونه أول مستشفى في 

.Epic المملكة يتبنى نظام

زيادة التعقيد تستدعي استخدام 
أحدث النظم 

داخليًا، أصبح نظام تقديم الرعاية 
الصحية لدينا أكثر تعقيدًا، ونتيجة 
لذلك هنالك حاجة إلى بذل جهود 
مكثفة لضمان حصول المرضى 

وفرق الرعاية على مزيد من 
 Epic المعلومات الكاملة. نظام

يجمع بين الجدولة والتسجيل، 
والتوثيق السريري، وإدخال 

إلكتروني لطلب مقدم الخدمة 
واعطاء وصفة إلكترونية وضبط 
التكاليف وتحسين االتصال مع 
التابعين واألطباء المحولين من 
خالل مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. كما يمكن أن يستخدم 

بسهولة على الجوال وغيره من 
األجهزة المحمولة مما يتيح المزيد 

من المرونة لمقدمي الرعاية.
خارجيًا، التواصل والتعاون مع 

العيادات الخارجية أمر بالغ األهمية 
لضمان أفضل رعاية ممكنة. من 
خالل منح مقدمي الرعاية نظرة 
شاملة وآمنة عبر اإلنترنت في 

الوقت المناسب لسجل المريض، 
يمكن لجميع افراد فريق الرعاية 

اتخاذ قرارات أفضل وتنسيق أكثر 
يؤدي في آخر المطاف إلى أفضل 

النتائج النهائية.

MyChart - يمّكن المريض من 
الوصول إلى السجل الطبي من 

خالل اإلنترنت
بوابة المريض MyChart تمكن 
المريض وأفراد عائلته المصرح 

لهم ، من اإلطالع على مثل هذه 
المعلومات الشخصية كنتائج 
الفحوص، وسجالت األدوية، 
وسجالت التطعيم من خالل 

توفير المعلومات الصحية الخاصة 
بالمريض على اإلنترنت، وهذا 
يمكننا من استثمار المزيد من 

الوقت في الرد على األسئلة األكثر 
تعقيدا ومعاينة المرضى. هذه 

البوابة تساعدنا في عالج المرضى 
كشركاء في رعايتهم الشخصية.

 كن أول من َيْعلم
Be the First to Know

@JHAHNews
 تابعوا حسابنا الرسمي على تويتر
Follow Our Of�cial Twitter Account 
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صفحة 7صفحة 6

٢ ٠ ١ ٨ يــر  ينا   |  W E L L B E I N G الرعاية الصحية و الرياضة و المواطنة               

الرعاية الصحية والرياضة 
والمواطنة

عدد قليل من الناس محظوظين بما فيه الكفاية الستغالل 
شغفهم للعودة إلى بلدهم ومجتمعهم. صالح وديع ، وعبد 

الرحمن الدرمان وكالهما أخصائي عالج طبيعي في مركز جونز 
هوبكنز ارامكو الطبي وكالهما معالج طبيعي للعديد من الفرق 

الوطنية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فرق ألعاب 
القوى في األماكن المغلقة وركوب الدراجات والسباحة ورفع 

األثقال.

يقول عبد الرحمن الدرمان أخصائي أول عالج طبيعي في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي : "عندما كنت صغيرًا كنت مهتمًا 

بالرياضة وال أزال، والعالج الطبيعي سيطر على اهتمامي ألنه  
يجعلني على اتصال مباشر مع هذه الرياضة." أحيانًا إذا شاهدت 

الفرق الوطنية السعودية على شاشة التلفزيون، قد تراهما 
يقومان برعاية الالعبين والهتاف كل لفريقه . 

صالح وديع )الصف األوسط أقصى اليسار( وعبدالرحمن الدرمان )في الصف األوسط يلوح نحو الكاميرا( يمثالن بفخر المملكة العربية 
السعودية في حفل افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة  في سبتمبر ٢٠١7 في عشق آباد، تركمانستان. 

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |  W E L L B E I N G الميالنوما- احد أنواع السرطان                                                                                                                                                                          

الميالنوما- أحد أنواع السرطان 
العالمات التحذيرية للشامات



صفحة 9صفحة ٨

٢ ٠ ١ ٨ يــر  ينا   |   W E L L B E I N G طبيــة                                                                                                                     ر  د ا كــو  ٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا  |   W E L L B E I N G رسالة تقديرية                                                                                                                                                                          

تصوير إشعاعي رقمي بالكامل في مركز جونز رسالة تقديرية 
هوبكنز أرامكو الطبي 

عزيزي الدكتور ريجامونتي والسيد فيصل الحجي،

أعتذر عن طول هذه الرسالة اإللكترونية وأريد أن أتأكد من التنويه بجميع 
المعنيين.

أريد أن أبدأ أوال باإلعراب عن خالص تقديري وشكري على الرعاية الطبية 
الممتازة والعالج التي تلقتها زوجتي خالل عملية الوالدة إلبنتنا مسك. إنها حقًا 

نعمة، ونحن نشعر بالبركة باستقبالها في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

الرعاية الرائعة بدأت عند اإلدخال حيث لم نشعر بشيء سوى الجو اإليجابي 
واالبتسامات من حولنا في كل مكان. رحب الطبيب بنا وواسى زوجتي ووجهها 

خالل العملية القادمة. كانت القابلة، سامنثا ماكويمبير، مالك حقيقي. لم تدخر 
جهدًا لدعم زوجتي حتى إلى نقطة تقديم أوراقها لي ألقوم بتهوية لزوجتي خالل 

الجزء األكثر صعوبًة من الوالدة.

حضرت سابقًا والدة ابني عبداإلله وابنتي ماريا، ولكن الرعاية التي قدمتها 
سامنثا كانت مختلفة حقا، وزوجتي تصر على القول لها ؛ "سامنثا ؛ أنت بركة . 
جعلتني أشعر باالسترخاء وساعدتني على التخلص من القلق. كلمات ال  تكفي 

للتعبير عن تقديري لك "زهرة .  

شخصيًا، يمكنني أن أقول لكم أنه قبل القيام بأي شيء، أخذت سام بصبر كل الوقت الالزم لشرح الخطوات والغرض من كل إجراء 
فعلته لزوجتي وللرضيع قبل القيام بذلك. هذا حقا جعل زوجتي تشعر بالراحة طوال الوقت. كانت زوجتي تشارك تماما في اتخاذ 

قرارات مستنيرة بشأن خيارات المسكنات، وإدارة الرعاية، وما إلى ذلك مما جعل زوجتي تشعر حقا باألمان أثناء الوالدة. كانت سام 
حكيمة من الناحية النفسية من خالل التوجيه اإليجابي لزوجتي والتأكيد لها عن سالمة الوالدة خالل الدفعات األخيرة، مما أدى إلى 

سهولة الوالدة أكثر من أي وقت مضى، والحمد لله لم تكن هنالك مضاعفات أو حاجة إلى أي تدخل جراحي بعد ذلك.

هذه المهارات االستثنائية ال يمكن إظهارها إال إذا كانت سامنتا مدربة تدريبًا جيدًا جدًا، وتعمل في بيئة داعمة وبالطبع لديها التزام 
شخصي نحو المرضى، وكل ذلك موجود حقًا في سامنتا. 

عندما انتقلت زوجتي ومسك إلى غرفتهما في 3H، كانت الرعاية أيضا ال يعلى عليها. تلقت زوجتي وابنتي الرعاية الكاملة مع 
االبتسامات من الجميع، بما في ذلك التدبير المنزلي. كلما كانت زوجتي تتصل بمركز التمريض، يتم الرد عليها في ثوان، وتلبى 

طلباتها حرفيا خالل بضع دقائق. كانت جينسي يعقوب ولوردو رانغاناثان حريصتان جدا على تلبية طلبات زوجتي. في مرحلة ما أحضرن 
طبيب القلب ليأتي ويفحص ابنتي من حيث سالمة القلب، وهو ما فعله في الوقت المناسب جدا. الحمد لله مسك على ما يرام.

كما كانت تعليمات الخروج من قبل جينسي كاملة جدا وواضحة، والمساعدة التي قدمتها أناليزا كاتوتو لمرافقة زوجتي على كرسي 
متحرك ووضع ابنتي في مقعد السيارة كانت نهاية لطيفة لهذه القصة السعيدة للغاية.

أيضا عقاب العنيزي وزمالؤه في مكتب االستقبال حيوني بابتسامات عريضة وهنأوني بكلمات لطيفة، وجهزوا األوراق في الوقت 
المناسب نيابة عن مكتب التسجيل اآلخر حيث كنت مشغوال ولم أكن قادرا على الحضور خالل ساعات العمل العادية .

اخبرتني زوجتي عندما عادت إلى البيت مع مسك، كان مثل الحلم. هذا جعلني سعيدًا للغاية وبالتأكيد فخور بأن لدينا مثل هذه الرعاية 
الطبية من الطراز العالمي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي . أنا واثق من أن فريق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بأكمله يبدي 

يوميًا ما ال يقل عما شاهدناه . أرجوكم أن تعبروا عن شكري الخالص لفريقكم العظيم.

و لله الحمد من قبل و من بعد
عمار ألطف وزهرة الزواوي

هذه التقنية ترفع من رعاية المرضى والجودة، ألن التصوير 
اإلشعاعي الرقمي يعطي صور ذات جودة أعلى في غضون ثوان 

ويتطلب من اإلشعاع أقل ٤ مرات مما يتطلبه التصوير اإلشعاعي 
التقليدي ويحسن من سير وكفاءة العمل وسالمة المرضى .

كوادر طبية

التحصيل العلمي: 
٢٠١5 - ٢٠١7 ماجستير في الهندسة واإلدارة من كلية ماساشوستس 	 

للتكنولوجيا وكلية سلون لإلدارة 
٢٠١٢ - زميل الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا ، طب مهني ، جامعة 	 

تورنتو في كندا 
٢٠١١ -زميل الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا ، طب باطني ، جامعة 	 

تورنتو في كندا 
٢٠١١ - دبلوم صحة صناعية ، جامعة تورنتو في كندا 	 
البورد اإلمريكي للطب الباطني 	 
زميل في تحسين جودة سالمة المرضى، معهد أرمسترنغ ، بالتيمور – الواليات 	 

المتحدة سبتمبر ٢٠١٤- سبتمبر ٢٠١5

التاريخ المهني:
٢٠١5 - رئيس الطب الوقائي )ا( – مهمة مؤقتة 	 
٢٠١٤ - ٢٠١5 : رئيس الطب المهني )ا( 	 
٢٠١٤ - ٢٠١5 : طبيب اول رجال اطفاء 	 
٢٠١٢ - ٢٠١5: رئيس فريق اطباء قبل التوظيف للتقييم قبل التعيين في     	 

أرامكو السعودية

اقتباس: 

"أتطلع إلى معلجة التحديات الصحية باستخدام القلب واليد والعقل بأسلوب تعاوني 
واعي. آمل أن يلعب ذلك دورًا رئيسيًا في تحويل نظام الرعاية الصحية من خالل 

االبتكار ونظم التفكير، مع االستفادة من عنصر رأس المال البشري في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي لتقديم خدمة أفضل لمجتمعنا وتوفير الرعاية المثلى على نحو 

أكثر فعالية وكفاءة من أي وقت مضى."

د. أحمد الطيار
أخصائي طب وظيفي



صفحة ١١صفحة ١٠

 ٢ ٠ ١ ٨ يــر  |  ينا   W E L L B E I N G ٢ األطفال و التوتر  ٠ ١ ٨ يــر  ينا   |   W E L L B E I N G تعّرف على مهارات إدارة التوتر    

 األطفال والتوتر تّعرف على مهارات إدارة التوتر 
كّل واحد منا يعاني التوتر الذي يتخذ أشكااًل مختلفة. نحن 

ندعوك هنا إلى اإلجابة على هذا االختبار لنكتشف سويًا أفضل 
الممارسات واألساليب التي حددتها بحوث جونز هوبكنز فيما 

يتعلق بكيفية معالجة التوتر والمحافظة على صحة قلبك وعقلك. 
إن التوتر أمر خطير ألنه إن تجاوز الحد المسموح به فسيؤدي 

إلى ارتفاع ضغط الدم والشعور بالمرض على الدوام، ومن 
المؤسف أن بعض األشخاص الذين يعانون من التوتر في حياتهم 
يحاولون معالجته ولكنهم في الوقت ذاته يضرون صحتهم، ألنهم 

بالمقابل يسهمون في رفع مستوى الكوليسترول والسكر في 
الدم ويضرون أنظمة جسمهم المختلفة. ويقول هاف كالكينز، 
 Cardiac Arrhythmia( مدير خدمات اضطرابات النظم القلبي

Service( في شركة جونز هوبكنز ميدسن في بالتيمور في 
الواليات المتحدة األمريكية. 

أختبر نفسك لتمّيز بين طرق إدارة التوتر المفيدة عن الطرق التي 
تزيد التوتر سوءًا.

أي واحد من األنشطة التالية يمكنها أن تخفف من التوتر الذي 
تشعر به؟

أ. المشي لمسافات طويلة 
ب. أخذ قسط من النوم 

أ. المشي لمسافات طويلة. يقول كالكينز: "النشاط الرياضي هو 
أفضل وسيلة للتحكم في درجة التوتر ناهيك عن أنه يساعد في 
حرق السعرات الحرارية والمحافظة على الوزن الطبيعي ويحافظ 
على صحة القلب". أما النوم لفترة قصيرة، فهو مفيد كذلك، 

ولكن النوم من ٢٠ إلى 3٠ دقيقة قد يتداخل ويتعارض مع إجمالي 
عدد الساعات التي تحتاجها للنوم. 

عندما تشعر بالتوتر، ما الطعام الذي يجب أن تتناوله؟ 
أ. األيس كريم  
ب. المكسرات 

ت. رقائق البطاطا )الشيبس(
ب. المكسرات: ألنها تحتوي على مادة الترايبتوفان، وهو حامض 

أميني موجود في البروتين ويساعد في تخفيف التوتر ويعزز عملية 
االسترخاء والشعور بالراحة. كما أن المكسرات جزء مهم من حمية 
المحافظة على صحة لقلب. أما اآليس كريم ورقائق البطاطا فقد 

ُتشبعك لفترة قصيرة ولكنها سعرات حرارية فارغة ناهيك عن 
كونها غنية بالسكريات واألمالح التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتلف 

القلب.  
ما هي الطريقة المثبتة علميًا بأنها تخفف التوتر؟ 

أ. اليوجا 
ب. التأمل 

ت. التنفس العميق 
ث. كل المذكور أعاله 

ج. وال واحدة من الطرق أعاله 

نحن البالغون نحب أن نرى األطفال يمرحون ويلعبون. ما الذي 
يمكن أن يقلقهم؟ ليس لديهم عمل يقلقون بشأنه وال يهمه 

ارتفاع أسعار الغاز وليست لديهم فواتير لتدفع . 
التوتر هو رد فعلنا على المطالب المفروضة علينا وكيف نستجيب 
لها ، وعادًة ما تكون هذه المطالب من مصادر خارجية مثل العمل 

والمدرسة واألصدقاء وكثيرًا ما تكون األسرة. اإلجهاد يمكن أن 
يأتي أيضا من الطريقة التي نرى بها األشياء؛ والطريقة التي نعتقد 

أننا يجب أن نفعل األشياء بها وما يمكننا القيام به في الواقع.
مع ذلك، يؤثر التوتر على الجميع بما في ذلك األطفال. في 

مرحلة ما قبل المدرسة، يمكن أن يحصل قلق الطفل عند البعد 
عن والديه أو  مقدمي الرعاية له. مع نمو األطفال، يحدث التوتر 

عندما يحاولون التوافق مع مجموعة جديدة، أو عند مواجهة 
مضايقة في المدرسة أو  عندما يشعرون بالضغط من الواجب 

المدرسي.
يتعاظم توتر األطفال أكثر عند حدوث شيء خارج حياتهم الخاصة. 

ھل یسمع طفلك مجادلتك مع الزوجة أو  حديثك عن المتاعب 
في العمل؟ ال تقلل من شأن طفلك. يجب أن تكون حذرًا جدًا عند 

مناقشة المشاكل حيث يلتقط الطفل قلقك ويبدأ في القلق.
وسائل اإلعالم واألخبار تسبب التوتر لدى األطفال فهم يميلون 
إلى القلق بشأن سالمتهم وأحبائهم عندما يستمعون إلى أخبار 

مزعجة عن الحروب أو  الكوارث الطبيعية. يجب عليك دائما مراقبة 
ما يشاهده طفلك على شاشة التلفاز ومساعدته على فهم ما 

يحدث حقًا.
هناك عوامل أخرى تزيد من حدة اإلجهاد لدى األطفال، مثل 

الوفاة في األسرة أو المرض أو الطالق. 
بصفتك أحد الوالدين، يجب أن تكون على دراية بهذه العوامل وأن 

تبذل قصارى جهدك لطمأنة طفلك ومواساته . 
األطفال لديهم طرق مختلفة للتعبير عن مشاعرهم. هناك 

عالمات وأعراض جسدية وعاطفية قد تشير إلى توتر طفلك . 
تشمل األعراض الجسدية ضعف الشهية أو التغير في عادات 

األكل، أوآالم في المعدة، أو صداع، أو كوابيس، أو  التبول 
الالإرادي ، وتشمل األعراض العاطفية القلق، أوعدم القدرة على 

االسترخاء، أو سرعة الغضب، أوالبكاء، أواألنين ، أوالسلوك 
العدواني أو  العناد، أوالعودة إلى السلوكيات التي كان يمارسها 

في الصغر أو عدم االكتراث باألنشطة.
يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على التكيف والحد من التوتر 

من خالل توفير بيئة مريحة وتقديم الرعاية الالزمة. 

ث. كل المذكور أعاله. إن طرق االسترخاء هذه تخفف التوتر الذي 
يصيب العقل والجسم بشكل كبير وتستطيع ممارستها في 

منزلك، أو يمكنك االنضمام إلى صف يّعلمك طرق االسترخاء 
المختلفة. 

هل يمكن للدواء أن يخفف التوتر؟ 
أ. دائمًا  

ب. نادرًا  
ب. نادرًا. أفضل وسيلة لتخفيف التوتر تكون عبر النشاط الرياضي 

والتغذية الصحية والمتوازنة واالسترخاء وغيرها من التمارين 
العقلية، وهي بذلك أفضل بكثير من األدوية على المدى البعيد. 
ولكن تأكد من أن التوتر الذي تعاني منه ليس ناجم عن أو مرتبط 

بالكآبة أو القلق، وهما حالتان تستطيع األدوية عالجهما بنجاح.

ُ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.

إليك بعض النصائح حول كيفية الحد من توتر طفلك:
النوم السليم والتغذية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.	 
تغيير روتين األسرة مثل يوم اللعب األسري أو  فيلم عطلة 	 

نهاية األسبوع . 
كن نموذجًا إيجابيًا من خالل عرض سلوكيات صحية.	 
كن على دراية بما يشاهده طفلك على التلفاز أو اإلنترنت. 	 

تجنب األلعاب أو  المشاهد  العنيفة النها تسبب التوتر . 
إبقاء طفلك قريبًا عند تغيير المنزل أو  العمل ألن هذا سوف 	 

يقلل من التوتر الناتج عن التغيير المفاجئ.
قم دائما بتخصيص الوقت الكافي لطفلك واإلستماع إلى 	 

مخاوفه ومشاكله. حاو ل أن ال تكون حازمًا معه بل افهم ما 
يمر به . 

فوض طفلك ألخذ الخيارات مع بعض الرقابة على حياته . 	 
شارك في أنشطة طفلك مع إظهار المودة ودائمًا استخدام 	 

نظام المكافأة بداًل من العقاب.
تعرف على عالمات اإلجهاد لدى طفلك.	 
اطلب مساعدة الطبيب عندما يكون طفلك يعاني من 	 

مشاكل مثل: 
أن يصبح حزينًا أو  مكتئبًا أو  منطويًا 	 
عدم التفاعل مع العائلة واألصدقاء	 
وجود مشاکل کبیرة في المدرسة	 

بقلم: ريم بوبشيت



صفحة ١3صفحة ١٢

                                                                                                       الحساسية من مادة الليتكس                                                                                                       هل تعاني من األرق؟ جرب هذه الطرق لتخفف عنك التوتر

ُ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.

التوتر يعيق عملية النوم المريح، واألرق يزيد من التوتر من دون 
أي شك. في هذه المقالة، ستتعرف على العالقة بين التوتر 

والقلق واألرق وكيف يمكنك السيطرة لتنعم بنوم مريح. 
في مسح أجري مؤخرًا، وِجد بأن ٤٤ شخصًا بالغًا اعترف بأن التوتر 
يحرمه من النوم لياًل أو أنه عانى من األرق مرة واحدة على األقل 

خالل الشهر السابق. كثير من األشخاص يعانون لكي يناموا، 
فتراهم يتقلبون في فراشهم بتوتر ويحّدقون في السقف لدرجة 

تصيبهم بالتعب واإلرهاق وينتهي بهم األمر أن يذهبوا إلى العمل 
في اليوم التالي وهم أكثر توترًا وخمواًل بسبب قلة النوم. إن كنت 

واحدًا من هؤالء ودخلت في حلقة األرق والقلق المفرغة، لدينا 
لك خبر قد يريحك: ثمة أساليب بسيطة يمكنك اتباعها لتخفيف 
التوتر الذي تعانيه وستساعد في جعل نومك أكثر سهولة وراحة 

وأقل توترًا أيضًا. 
ما هو القلق واألرق؟ 

ما سر العالقة بين "توتر أكثر، نوم أقل"؟ إن كنت من األشخاص 
الذين يحفزون االستجابة للقلق، فلن يتمكن جسمك من العودة 
إلى خطه األساسي األول"، هذا ما قاله الدكتور لويس بونيفير، 

خبير النوم في شركة جونز هوبكنز ميدسن في بالتيمور، ميريالند 
في الواليات المتحدة األمريكية. 

ويضيف بونيفير: "ثمة عالقة قوية بين التوتر واألرق"، "إن كنت 
تعاني من ألم ما، فإنك تميل إلى أن تحاول التأقلم مع وضع 
صعب في حياتك، وبالتالي، يكون إفراز هرمونات القلق داخل 
جسمك أكثر من المعتاد. واألرق يزيد من الطين بلة، ألن هذه 

الهرمونات قد ال تتفتت بشكل كامل، ويصبح جسمك أشبه 
بماكنة تعمل على الدرجة الخامسة العالية طوال الوقت". 

كيف تساعد نفسك في التغلب على التوتر ؟ 
يقول بونيفير: "إن النشاط الرياضي يحفز االستجابة الطبيعية 

للجسم إزاء عوامل التوتر التي تهاجمه، ويجعلك تشعر بإحساس 
رائع"، ويضيف: "لقد اثبتت البحوث والدراسات أن النشاط 

الرياضي يجعل النوم أفضل، ألنه يساعد الجسم في تحفيف 

حسب مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها يقدر ان ١-6٪ من 
عامة السكان لديهم حساسية من مادة الليتكس، على الرغم من 

أن كل األفراد الذين لديهم حساسية ال تظهر عليهم أعراض.
الليتكس هو المطاط الطبيعي يأتي من سائل شجرة المطاط، 

هيفيا براسيلينسيس. الليتكس هو عنصر مشترك في العديد من 
المواد اإلستهالكية اليومية على سبيل المثال الحقائب اليدوية، 

والبالونات، واألحذية الرياضية، واللعب المطاطية، والمالبس 
الداخلية وفي العديد من األصناف الطبية مثل الكفوف الطبية 

التي تستخدم لمرة واحدة، والغيارات، واألربطة. 
الليتكس يمكن ان يسبب التهاب الجلد )حكة / طفح جلدي أحمر(، 
أو انسداد أو سيالن في األنف، أو حكة في العينين، وأعراض ربو 

مثل األزيز ، أو ضيق الصدر و صعوبة في التنفس. الحساسية من 
الالتيكس تظهر عادة بعد التعرض المتكرر .

الحساسية لمادة الليتكس يشخصها الطبيب الذي يؤكد 
التشخيص بعد فحص الجلد أو الدم. 

المعرضون اكثر للخطورة : 
تتضمن الفئة المعرضة لظهور حساسية الليتكس: 

األشخاص الذين لديهم تاريخ حساسية من أطعة معينة مثل 	 
التفاح، األفوكادو، الموز، البابايا، فاكهة الكيوي والطماطم.

هل تعاني من األرق؟
 جّرب هذه الطرق لتخفف عنك التوتر 

 الحساسية من مادة الليتكس
هرمونات التوتر: الكورتيزول واألدرينالين من خالل إبطاء معدل 

دقات القلب والتنفس، وبهذا يستجيب جسمك وعقلك بالخلود 
إلى الراحة واالسترخاء". 

ومن األنشطة البدينة البسيطة والرائعة التي تخفف التوتر بشكل 
كبير هي اليوجا والتاي-شي والتأمل، والتي يوصي بها الدكتور 

بونيفير لألشخاص الذين يعانون من صعوبات النوم لياًل.
التّدرب على التنفس البطيء 

اختر مكانًا هادئًا وأجلس فيه أو أستلقي على ظهرك في 	 
وضع مريح وأبدأ بالتنفس بشكل بطيء وأغمض عينيك. 

أستنشق الهواء وأزفره ببطء لخمسة دقائق، وليكن استنشاق 	 
الهواء عبر بطنك ورّكز على عملية التنفس ذاتها. 

يمكنك أن ترّدد العبارة التالية مع كل شهيق: "أنا مرتاح" ومع 	 
الزفير: "أنا أتأقلم مع الحياة". 

اإلسترخاء العضلي التقدمي  
أجلس أو استلقي على ظهرك في وضع مريح في مكان 	 

هادئ. 
تنفس ببطء عدة مرات. 	 
ابدأ بتمارين شد وإرخاء مجموعات من العضالت الواحدة تلو 	 

األخرى مع كل نفس. أحبس الشد العضلي مع استنشاق 
الهواء، ثم أرخي عضالتك مع الزفير، وهكذا. أعد التمرين 

عدة مرات وستالحظ وتستمتع وتشعر باسترخاء كل مجموعة 
عضلية في جسمك. 

أبدأ أواًل بعضالت رأسك ثم رقبتك ثم وجهك، ثم انتقل 	 
إلى كتفيك وذراعيك وكفيك وظهرك ومعدتك والعضالت 
الخلفية للساقين والفخذين وربلة الساق وانتهي بالقدمين. 

أعد التمرين في أي مكان تشعر بأنه ما يزال متوترًا. 	 
يقول بونيفير: "عندما تمارس هذا التمرين، ستشعر بوجود 

وبزوال التوتر بشكل واضح، وستعرف مكانه أين وستحاول إرخائه 
وتخفيفه". 

 بقلم: الدكتور ديفد كووك
أخصائي طب وظيفي

الناس الذين لديهم حساسية مثل الربو، التهاب األنف، 	 
واألكزيما 

األفراد العاملون في المهن التي تتطلب استخدام قفازات 	 
الليتكس لمرة واحدة ، على سبيل المثال العاملون في 

المجال الصحي وميكانيكيي السيارات، ومصففي الشعر. 
األفراد الذين يتطلبون عدة عمليات جراحية. حوالي ٤٠٪ من 	 

األطفال الذين يعانون من السنسنة المشقوقة تكون لديهم 
حساسية من الليتكس . 

ماذا تفعل إذا كان لديك حساسية من مادة الليتكس:
تجنب االتصال المباشر مع جميع المنتجات واألجهزة التي 	 

تحتوي على الليتكس.
تحذیر مقدمي الرعایة الصحیة )األطباء / الممرضات / أطباء 	 

األسنان الخ ( من أي حساسیة التكس لديك قبل اجراء أي 
فحص أو عملية .

ضع إشارة  تحذير طبي واحمل حاقن ادرينالين إذا كنت تعاني 	 
من حساسية شديدة من الليتكس.

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي خالي من الليتكس منذ أكثر من 5 
سنوات.

٢ ٠ ١ ٨ يــر  ينا    |   W E L L B E I N G٢ ٠ ١ ٨ يــر  ينا    |   W E L L B E I N G
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قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي برعاية وتنظيم ملتقى تثقيفي حول العنف األسري تحت عنوان "#جاها_ضد_العنف، لمجتمٍع خاٍل من العنف." 
انسجامًا مع رسالة المركز التي تهدف إلى االرتقاء بصحة وسالمة جميع أفراد المجتمع. اشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات لجميع األعمار  

والتي ساهمت في خلق جو عائلي تثقيفي وترفيهي.

نظم مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي الملتقى 
التثقيفي حول العنف 

األسري بحضور مختصين من 
خدمات الصحة السلوكية، 
والعمل االجتماعي، وطب 
األطفال لتقديم محاضرات 
تثقيفية على مدى يومين، 

باإلضافة إلى تقديم 
االستشارات الخاصة في 

المقصورات التثقيفية 
للحضور طوال مدة الملتقى.

وقالت د. حنان الشيخ استشارية طب األطفال في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي ومنسقة ملتقى ""#جاها_ضد_العنف، لمجتمٍع خاٍل من 

العنف." خالل محاضرتها بعنوان "العنف ضد األطفال"

المدير التنفيذي للعمليات بمركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي فيصل 
الحجي خالل جولته على مقصورات الجهات المشاركة في المعرض. 

لمجتمع خاٍل من العنف
قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي برعاية وتنظيم ملتقى تثقيفي 

حول العنف األسري

قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي برعاية وتنظيم ملتقى 
تثقيفي حول العنف األسري تحت عنوان "#جاها_ضد_العنف، 

لمجتمٍع خاٍل من العنف." وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج 
التواصل مع المجتمع انسجامًا مع رسالة مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي التي تهدف إلى االرتقاء بصحة وسالمة جميع أفراد 
المجتمع.

وقد افتتح الملتقى الذي أقيم في كورنيش مدينة الخبر يوم 6 و 7 
ربيع األول ١٤39ه، الموافق ٢٤ و ٢5 نوفمبر ٢٠١7م هيثم الرويلي 

مدير إدارة شؤون الشركة بمركز جونز أرامكو الطبي وبحضور 
المدير التنفيذي للعمليات المهندس فيصل عبدالرحمن الحجي 

وقد صرح هيثم الرويلي في كلمته اإلفتتاحية "إن العنف األسري* 
ظاهرة اجتماعية مؤلمة تحصل في كل مكان ولها أضرار عديدة 
وإنه من باب استشعارنا بالمسؤولية اإلجتماعية ورغبتنا بنشر 

الوعي بين أفراد المجتمع ارتأينا إقامة هذا الملتقى التثقيفي ضد 
العنف األسري تحت شعار "#جاها_ضد_العنف، لمجتمٍع خاٍل من 

العنف."
وقد حضر الملتقى ما يزيد على أربعة آالف شخص، على مدى 
يومين من الفعاليات المكثفة التي شارك فيها خبراء في مجال 

األمان األسري والحماية من اإليذاء من عدة جهات حكومية 
وجمعيات خيرية بما لديهم من معرفة ثمينة، عبر أركان مخصصة 

لكل جهة مشاركة تناولت مواضيع متعددة عن العنف األسري 
وطرق الحماية منه. وكان من بين الحضور ُأسر، وأفراد من جميع 

األعمار. كما شارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بحضور 
مختصين من خدمات الصحة السلوكية، والعمل االجتماعي، 
وطب األطفال لتقديم محاضرات تثقيفية على مدى يومين، 

وقد استقبل المعرض العديد من االستشارات الطبية الخاصة 
في المقصورات التثقيفية للحضور طوال مدة الملتقى. كما 

أتاح الملتقى الفرصة للحضور التعرف على القوانين والحقوق 
التي وضعتها المملكة للحماية من اإليذاء باإلضافة إلى قانون 
حماية الطفل. وقالت د. حنان الشيخ استشارية طب األطفال 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومنسقة ملتقى ""#جاها_
ضد_العنف، لمجتمٍع خاٍل من العنف." :"إن الحقيقة المؤلمة 

أن العنف يحدث في كل مكان في العالم. للعنف آثار جانبية 
كثيره قصيرة وطويلة المدى ممكن أن تؤدي إلى الوفاة في 

بعض الحاالت. لذلك أصدرت المملكة نظام الحماية من االيذاء 
ونظام حماية الطفل للحد من العنف واثاره ونشر الوعي بين أفراد 

المجتمع .ونحن نهدف من خالل هذا الملتقى توعية المجتمع 
بجميع أنواع العنف وكيفية الحماية منها والتبليغ عنها**". وقالت 

عسيلة سعد الغامدي، معلمة مدرسة والتي كانت من بين 
الحضور "نتمنى أن تستمر إقامة فعاليات بهذا المستوى لتوعية 

المجتمع بأضرار العنف األسري وطرق الحماية منه وكيفية التبليغ 
عنه حال حدوثه." 

باإلضافة إلى ذلك قام أكثر من ٨٠ شخص من الحضور بالتبرع 
بالدم في وحدة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المتنقلة للتبرع 

بالدم. وكان من أكثر ما استقطب اعجاب الحضور قيام الفنان 
التشكيلي سالمة الرشيد برسم لوحة تفاعلية شارك فيها األطفال 

من الحضور. كما قامت الفنانتان التشكيليات حميدة السنان 
وبدرية الناصر بالرسم بشكل مباشر مكان الفعالية للتوعية 

بالعنف األسري. وقد شمل الملتقى الذي أقيم في الهواء الطلق 
العديد من الفعاليات لجميع األعمار  والتي ساهمت في خلق جو 
عائلي ترفيهي حيث استمتع األطفال بالرسم على الوجه وألعاب 
مختلفة، كما استمتع الجميع بتذوق أنواع مختلفة من األطعمة 

الخفيفة بحضور العديد من المطاعم وشاحنات الطعام. 
 وبشكل عام وفرت هذه الفعالية منصة إعالمية لتسليط الضوء 

على مشكلة العنف األسري والتأكيد على الحاجة إلى رفع مستوى 
الوعي في هذا المجال للمجتمع ككل. 

*العنف األسري هو كل شكل من أشكال اإلساءة الجسدية أو 
النفسية أو الجنسية يرتكبه فرد ضد أفراد آخرين من العائلة بقصد 

السيطرة وفرض السلطة. إن العنف األسري يشمل عنف الزوج 
ضد زوجته وبالعكس، وعنف الوالدين ضد األوالد وبالعكس. كما 

يشمل امتناع الفرد عن واجباته أو التقصير فيها.

٢                                                                                                                                                                                                              لمجتمع خاٍل من العنف ٠ ١ ٨ يــر  ينا    |   W E L L B E I N G٢ ٠ ١ ٨ يــر  ينا    |   W E L L B E I N G
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 قنوات التواصل اإلجتماعي
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.                   .                                                                .                        

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                

أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل وخارج أرامكو السعودية 9١١ لألمن 

وسيارات اإلسعاف أو الحريق. 

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠9١١ 57٢ ١3 966+

األحساء: من الهاتف األرضي داخل وخارج 	 
أرامكو السعودية 9١١ لألمن وسيارات اإلسعاف 

أو الحريق. 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠9١١ 673 ١3 966+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم:79١١ 576 ١3 966+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨77-١3-966+ من خارج 

المملكة

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

٠556٠٠٠٤6٨ 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- 3٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  	 

 +966-١3-٨77-٨٨٨3

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨77، 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 3٠ 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- 3٠5 -٨٠٠.

للوصول للخدمات الطبية عن طريق الشبكة 

اإللكترونية للموظفين

منفذ الشركة اإللكتروني الخاص 	 
بالموظفين: للوصول للعديد من 

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صرف األدوية وتحديث 

بيانات الهاتف الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 	 http://myhome > myInformation >
Medical

للمزيد من المعلومات عن جميع الخدمات 	 
الطبية مثل خدمة العمالء، الحمالت 
التوعوية والبرامج المتوفرة، األخبار 

الخاصة برعايتكم الصحية وللتسجيل 
في برامج صحة الحامل والتبرع بالدم  
والوصول إلى العديد من المعلومات 

المتعلقة بمختلف األمراض، زوروا موقع 
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  ٠556٠٠٠٤6٨ 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- 3٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-١3-٨77-٨٨٨3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com

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:

٤٤٤٤-3٠5-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +3٨٨٨-٨77-١3-966+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميًا وألربع وعشرين ساعة طوال أيام األسبوع. 
وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، الرجاء االتصال بمركز االتصال 
المركزي )CCC( من الساعة 7 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

9،٠٠٠
متابع

أكثر من

٢,٠6٢
متابع

٢٤9
متابع

١7,٨73 
مشاهدة

أكثر من

١,٨٤٨متابع

أكثر من

5٠,٠66
متابع
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 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS
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صفحة ١9صفحة ١٨

يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين 
وأفراد عائالتهم للتسجيل في مراكز األحساء أو الظهران الصحية 

تقدم مرافقنا الصحية أحدث ما توصل اليه تصميم الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمعدات، الى جانب 
تقديم خدمات شاملة مركزها المريض

تشمل المزايا اإلضافية لتلقي الرعاية الصحية من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - األحساء ما يلي:

غرف مرضى هي األفضل من نوعها 	 
الوصول السريع إلى خدمات الرعاية األولية؛ ٤٢ غرفة فحص / استشارة 	 

طبيب، مجهزة تجهيزًا كاماًل  
الوصول إلى عيادات تخصصية مختارة في مركز األحساء الصحي، على 	 

النحو الذي يختاره طبيب الرعاية األولية. 
يشمل التوسع ١٨ خدمة تخصصية تضم أمراض القلب واألعصاب 	 

واألمراض الجلدية وطب الشيخوخة وأمراض الجهاز الهضمي والتنظير 
الداخلي واألنف واألذن والحنجرة والتخدير وجراحة العظام والجراحة العامة 

وطب العيون والطب المهني
مركز إعادة التأهيل الشامل يشمل العالج الطبيعي، والعالج المهني 	 

والعالج اللغوي 
جلبت خدمة األشعة الشاملة المعدات األكثر تقدمًا في المنطقة والقادرة 	 

على التشخيص القاطع والتدخل االشعاعي للكشف المبكر عن األورام.
خدمات مختبر في الموقع	 
ساعات عمل مرنة للعيادات الخارجیة 	 
 خدمات طوارئ كاملة التجهيز تعمل على مدار الساعة وتقدم الرعاية 	 

العاجلة.
  مواقف سيارات كافية 	 

لمعرفة المزيد عن خدمات مركز األحساء، قم بزيارة موقع مركز جونز هوبكنز 
http://www.jhah.com/alhasa.aspx أرامكو الطبي

تتضمن فوائد تلقي الرعاية الصحية في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران ما يلي:

يوفر مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي ٤٠ خدمة تخصصية تشمل: عمليات 	 
تصغير المعدة وأمراض القلب واألمراض الجلدية والتناسلية األنف واألذن 

والحنجرة والتنظير الداخلي وطب الشيخوخة واألمراض العصبية وأمراض 
النساء والوالدة والطب المهني وطب السرطان وطب العيون وجراحة 

العظام وإعادة التأهيل والجراحة  العامة. 
75٪  من أطباء مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي معتمدون من مجالس 	 

طبية غربية . 
تطبق الخدمات الجراحية تقنية الحد األدنى من التدخل لتقليل زمن النقاهة 	 

حتى تتمكن من العودة إلى نشاطك العادي بشكل أسرع.
تتم مراقبة مرضى السكري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اكثر من 3 	 

أضعاف من مرضى مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين في المملكة . 
تطبق صيدلية الرعاية األولية أنظمة صرف روبوتية متطورة، مما يقلل من 	 

زمن االنتظار ويوفر الوقت للتشاور مع الصيادلة السريريين.
يمكن طلب إعادة صرف األدوية عن طريق اإلنترنت أو الهاتف، ويتم 	 

استالمها من نقطة واحدة من ٢3 موقعا موزعة في جميع أنحاء أرامكو 
السعودية.

يستخدم قسم األشعة المتقدمة المعدات األكثر تطورا في المنطقة 	 
بمتوسط زمن انتظار من ١-3 أيام.

خدمات مختبر في الموقع.	 
ساعات عمل مرنة للعيادات الخارجیة 	 
خدمات طوارئ كاملة التجهيز تعمل على مدار الساعة وتقدم الرعاية 	 

العاجلة.
لمعرفة المزيد عن خدمات مركز األحساء، قم بزيارة موقع مركز جونز هوبكنز 

http://www.jhah.com/dhahran.aspx ارامكو الطبي

٢يدعو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي موظفي أرامكو السعودية المؤهلين ومن يعولونهم للتسجيل في مراكز األحساء أو الظهران الصحية                           ٠ ١ ٨ ير  ينا    |   W E L L B E I N G                                                                                                                                                                            

http://www.jhah.com/alhasa.aspx
http://www.jhah.com/dhahran.aspx


صفحة ٢٢صفحة ٢١ صفحة ٢٠

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G وصفات صحية                                                                                                                          ٢ ٠ ١ ٨ | يناير    W E L L B E I N G ٢مؤتمر أفضل ما يقدمه علم األورام السعودي  ٢٠١7                                                                                                                            ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G يوم البحث الطبي                                                                                                                         

شوربة القرع األصفر وشوربة الجزر بالبهارات

وصفات صحية

المقادير لـ 6 أشخاص  لكل كوب 
6 أكواب من مرق الدجاج خالية من 	 

الدهون
نصف  كوب من أوراق الريحان 	 
ملعقة واحدة من زيت الكانوال	 
فصين من الثوم المفروم	 
حبتين من البصل متوسط الحجم 	 

مفرومة )كوب واحد)
ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق 	 

الكاري
ثالثة أكواب من القرع األصفر 	 

مقشرة ومقطعة إلى مكعبات 
صغيرة

كوب واحد من الجزر، مقشر 	 
ومقطع إلى مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة الزنجبيل المهروس	 
نصف ملعقة كبيرة من الفلفل 	 

المطحون

ستة شرحات من الليمون الطازج	 
كوب واحد من القمح الكامل 	 

المحمص
ربع كوب من البقدونس، المفروم	 

طريقة التحضير: 
يحمى الزيت في مقالة متوسطة 	 

الحجم ثم يضاف البصل المفروم 
والثوم والزنجبيل والفلفل 

ومسحوق الكاري وتترك على نار 
هادئة لمدة  3 دقائق.

يضاف القرع االصفر والجزر وأوراق 	 
الريحان ثم مرق الدجاج ويترك 

الحساء يغلي.
تخفض الحرارة وتغطي وتترك على 	 

نار خفيفة لمدة ٢5 دقيقة.
ترفع عن الحرارة وتمزج حتى تصبح 	 

ناعمة، ثم تعاد مرة أخرى الى النار 
حتى تغلي . 

الرسالة الصحية:
شوربة القرع األصفر والجزر تناسب 

األطفال والحوامل والمرضعات 
وكبار السن بدون الفلفل ، كما 
تناسب مرضى السكر علما بأن 

كوب واحد يساوي حصة واحدة من 
الكربوهيدرات. كما تناسب الذين 

يعانون من أمراض القلب ، أما 
األشخاص الذين يعانون من أمراض 

الكلى عليهم استشارة اختصاصي 
التغذية حول محتوى البوتاسيوم قبل 

تناولها .

تصب في ستة أطباق  	 
تزين بالخبز المحمص والبقدونس 	 

المفروم.
تقدم ساخنة مع شرائح الليمون.	 
لطعم افضل ، يمكن إضافة 	 

ملعقة كبيرة من الكريم على وجه 
كل صحن . وأرجعه إلى القدر 

وحركه. 
زين وجه الطبق بالبقدونس 	 

المقطع.

شوربة القرع األصفر وشوربة الجزر بالبهارات لذيذة وكاملة من حيث الطعم والرائحة، باألضافة إلى كونها تناسب الشتاء وصحية 
ومغذية وغنية باأللياف ومضادات األكسدة

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١٠٠ سعرة حرارية 	 
3 غرام من الدهون 	 

 يوم البحث الطبى في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

فهم أفضل للجسم البشري وأمراضه

مؤتمر أفضل ما يقدمه علم األورام السعودي ٢٠١7

لقد خطت رعاية مرض السرطان وإيجاد عالج له في المملكة 
العربية السعودية خطوات هامة إلى األمام من خالل المؤتمر 

الذي انعقد في الفترة من ١3 إلى ١٤ ديسمبر وذلك عندما قامت 
المؤسسة السعودية للسرطان بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي باستضافة المؤتمر الدولي الحادي عشر لمؤسسة 
السرطان السعودية تحت عنوان "أفضل ما يقدمه علم األورام 

السعودي ٢٠١7 "
 افتتح المؤتمر سمو األمير سعود بن نايف أمير المنطقة 

الشرقية وحضره ما يقرب من ١٢٠٠ مشارك من مراكز السرطان 
الكبرى والمستشفيات في المملكة العربية السعودية والشرق 

األوسط وأوروبا ، الذين ساهموا واستفادوا من يومين من 
المحاضرات والمعارض والمحادثات غير الرسمية.

قبل انعقاد المؤتمر، تشكلت لجنة العلوم لهذا الحدث وضمت 
كل طبيب سرطان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وخالل 
هذا المؤتمر ، قام تسعة أطباء سرطان في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي بتقديم محاضرات وشاركت في المعرض لجنة 

العناية التخفيفية . 
علقت الدكتورة ليندا لي، المديرة العامة في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي قائلة : 
"كانت الكلمات مفيدة للغاية، والمناقشات مهمة جدًا" وأضافت 

"إن الجمع بين المعرفة والخبرة بوجود شبكة أوسع من الخبراء 
نتيجة النعقاد هذا المؤتمر سيكون له ال شك تأثير إيجابي على 

رعاية مرض ىالسرطان في جميع أنحاء المنطقة"

عندما شكلت جونز هوبكنز وشركة أرامكو السعودية، شركة جونز 
هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية قبل ثالث سنوات، بادرتا سريعا 

لتطوير إمكانيات البحوث السريرية في مركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي، للمساعدة على دفع عجلة المملكة المستمرة من أجل 

تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي في مجال البحوث 
الطبية الحيوية والتكنولوجيا . جونز هوبكنز ميديسن في وضع 
راسخ كمتعاون بحثي مع مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي ومن 

بين جميع المراكز الطبية األكاديمية األمريكية، تحصل جونز 
هوبكنز ميديسن على أكبر قدر من التمويل من المعاهد الوطنية 

الصحية وتخصص أكبر قدر من اإلنفاق على البحث والتطوير وفقا 
لتصنيفات مؤسسة العلوم الوطنية.

بعد إجراء تقييم أولي في سبتمبر ٢٠١٤، بدأ العمل المشترك في 
تعزيز برنامج البحوث في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي وتحديد 

البنى األساسية الالزمة بوضوح، وإنشاء قواعد بيانات جاهزة 
للبحوث، وجعل البيئة أكثر تشجيعا إلمكانيات البحث، وأنشأ مركز 

جونز هوبكنز ارامكو الطبي مكتب الشؤون األكاديمية المكلف 
بتنسيق البحث والتدريب والفرص واألنشطة التعليمية. كما 

شكل مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي مجلس مراجعة مؤسسي 
)ارب( معتمد من قبل اللجنة الوطنية لألخالقيات البيولوجية ،تم 
االعتراف به في عام ٢٠١7 باعتباره واحدا من أفضل ثالثة هيئات 

مراجعة في المملكة.

في ديسمبر ٢٠١6، قدم جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز 
ارامكو الطبي برنامجا لمدة ثالثة أيام بعنوان مقدمة في البحث 

السريري لرعاية ثقافة البحث في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 
وشارك حوالي 3٠ من مقدمي الرعاية الصحية في مركز جونز 

هوبكنز ارامكو الطبي صاغوا ثالثة مقترحات بحثية قدموها في 
أول يوم بحثي.

شمل يوم البحث ندوة في قاعة الظهران حيث تشارك الباحثون 
نتائج عدد مختار من المشاريع البحثية التي نظمها مركز جونز 

هوبكنز ارامكو الطبي ، وعرض 3٢ باحثا من مركز جونز هوبكنز 
ارامكو الطبي دراساتهم وناقشوها مع الزوار المهتمين.

حضر هذه الفعالية الدكتور عبد العزيز محمد السويلم نائب رئيس 
قسم دعم البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا 

حيث علق قائال: "لقد أتاح يوم البحوث لمركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي فرصة ممتازة لنا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتكنولوجيا لمعرفة المزيد عن اهتمامات البحث الطبي وقدرات 
مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي حتى نتمكن من استكشاف 

سبل مواءمة مواردنا لتحقيق أهدافنا المشتركة حتى يكون لها 
تأثير إيجابي على صحة الناس في المملكة والمنطقة وفي نهاية 

المطاف العالم ككل وكذلك المساهمة في تحقيق برنامج " رؤية 
المملكة ٢٠3٠ ". 



صفحة ٢٤صفحة ٢3

الفائزون في يوم البحث 
٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا  |   W E L L B E I N G ٢يوم البحث الطبي                                                                                                                        ٠ ١ ٨ ير  ينا  |   W E L L B E I N G يوم البحث الطبي                                                                                                                       

الفئة المرتبة عنوان اإلعالن اإلسم

١ المهن الصحية المساعدة مشروع تحسين جودة تقليل االنصمام الرئوي بعد تقويم المفصل إياد عيد

٢ المهن الصحية المساعدة تحليل جزيئي ومناعي لتاثير الخاليا البلعمية الكبرى على التكهن بوضع 
مرضى لمفوما هوجكنز في السعودية

هدى السيد

3 المهن الصحية المساعدة تحليل ال تنعش DNR والسماح بالوفاة الطبيعية في السعودية: تجربة 
3 مراكز كبرى

أماني بابجي

٤ المهن الصحية المساعدة تحسين المضادات الحيوية التحفظية قبل العملية لجراحة القولون 
والمستقيم

ربيع كيالن

مقيم ١ تحليل مقارن للمقاومة المكتسبة للبكتيريا العنقودية في المنطقة 
الشرقية من السعودية

د. براء أمير

مقيم ٢ متالزمة النقطة البيضاء : حالة نادرة من الصبغ الشديد الخلفي متعدد 
البؤرات المقترن بالتهاب فيروسي في المسالك التنفسية العليا

د. معتز العرفج

مقيم 3 الذأب الكلوي المحدود – مثل التهاب الكلى . تقرير حالة ومراجعة 
معلومات

د. جمانة عامر

مقيم ٤ ورم الحويصالت المبيضية في البنات الناميات : د. لقاء المال

مقيم 5 نزف مقلة العين بعد اصابة مع الصرف التام عقب العالج بالليزر د. عبدالمجيد حسن

إستشاري ١ معرفة وتطبيق تدريب مجدد للنشاط بين طالبات الكليات في المنطقة 
الشرقية من السعودية – دراسة مقطعية

د. نجال الدوسري

إستشاري ٢ الطيف السريري والجيني لمتالزمة ماروتكس – المي في المنطقة 
الشرقية من السعودية

د. نورية الصناع

إستشاري 3 عالمة مكونيلز اليسرى : نتيجة كالسيكية في حالة نادرة د. إريك مكويليامز

دكتور تمريض ١ تحسين نقل العناية من التنويم الى العيادة الخارجية للمرضى الكبار 
بالخلية المنجلية في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

د. كوثر حسين

دكتور تمريض ٢ اإللتزام خالل ١٠ دقائق لموجة مرتفعة محتملة في احتشاء عضلة القلب 
– مبادرة نوعية

د. شيفون روثويل

دكتور تمريض 3 استراتيجيات قائمة على أدلة لتقليل الخط المركزي المتعلق بالتهاب 
الدم في وحدة العناية المركزة في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي

د. ميساء ربعان

دكتور تمريض ٤ تحسين الوصول للرعاية من خالل دمج الممارسة التمريضية د. أنجيال ويلكينز

دكتور تمريض 5 فعالية البرنامج التعليمي في تحسين الرعاية الحثيثة لألطفال والمعرفة 
CRRT التمريضية والثقة والكفاءة في ادارة

د. حليمة آل طالق

http://jhah.com/inaugural-research-day.aspx لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع

 خبراء جونز هوبكنز ميديسن الذين
شاركوا في دورة البحث

إدغر )بيت( ميلر
دكتوراه في الطب ، استاذ علم األوبئة في 

جامعة جونز هوبكنز

دانيال فورد :
)دكتوراه في الطب ( طبيب عام باطني

 يوم البحث الطبى في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

فهم أفضل للجسم البشري وأمراضه



صفحة ٢6صفحة ٢5

الترفيه وممارسة الرياضة والتعليم
يوم الرياضة العائلي لمكافحة السمنة

الحركة بركة
يوم الرياضة العائلي في الصفوة

"لم يستمتع أفراد عائلتي بالمرح فقط في يوم الرياضة العائلي 
والذي أقامه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ، بل تعلمنا الكثير 

عن كيفية الحفاظ على صحتنا." قالت سوزان علي، إحدى 
الحضور.

يبدو أن هذا هو اإلجماع العام لقرابة 3٠٠ شخصًا شاركوا في 
يوم الرياضة العائلي لمكافحة السمنة الذي أقييم يوم السبت 
9 ديسمبر. خالل هذا الحدث، يمر المشاركون عبر سلسلة من 
األقواس الصحية حيث  يتعلمون أمورًا عن التغذية الصحية، 

و فوائد المشي بانتظام والمحافظة على نمط حياة صحي 
حيث يجري في كل محطة رش القميص الرياضي ) تي شيرت( 
بلون مختلف. بعد المرور من خالل جميع المحطات ال يكتسب 

المشارك الكثير من المعلومات الصحية القيمة فحسب، بل 
يحصل أيضًا على تي شيرت بألوان زاهية.

عّلقت الدكتورة أمينة الدباغ قائلة: "أردنا الجمع بين الترفيه 
وممارسة الرياضة والتعليم لجميع أفراد األسرة". "نحن سعداء 
ألن المشاركين استمتعوا، ولكن هدفنا على المدى البعيد هو 

أن نحمل الناس على تبني هذه العادات الصحية في حياتهم 
اليومية." 

٢ ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G ٢الترفيه وممارسة الرياضة والتعليم. يوم الرياضة العائلي لمكافحة السمنة                                                                                           ٠ ١ ٨ ير  ينا   |   W E L L B E I N G الحركة بركة، يوم الرياضة العائلي في الصفوة                                                                                                                                     

شهدت حديقة منارات مشرقة بصفوى اليوم حضور ١٠٠٠ زائر و7٠٠ طفل في فعالية 
"الحركة بركة"، التي أقامها مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالتعاون مع بلدية 

صفوى.
واستقطبت األلعاب الرياضية وأركان التوعية الصحية والمسابقات الحركية والرسم 

األطفال الزائرين بشكل كبير.
فتوافد الزائرون على ركن بصمة خير حيث تم عرض جدول يحوي على فعاليات 
أسبوعية تساعد العائلة بشكل مرح على الحفاظ على صحتهم كالطبخ الصحي 

واللعب الحركي وممارسة رياضة المشي بشكل جماعي. 
وذكرت أخصائية التغذية العالجية بيان آل ضيف من مركز health me  أن التوعية 
تبدأ من الطفولة في بحث الطفل على استهالك كمية السكر التي يحتاجها جسمه 

وهي ٢5جم من السكر يومًيا وأن االستهالك الزائد يؤدي إلى سمنة و تسوس أسنان. 
وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات مهمة لنشر التثقيف الصحي.

كما أشاد المدرب الرياضي في نادي اإلبتسام هاشم الشرفا بجهود المنظمين، 
مضيفًا أن الفعالية ممتازة من ناحية التثقيف الصحي والتوعية بأهمية الرياضة. 
وقالت قائدة فريق منارات مشرقة التطوعي والية آل فريد " إنني سعيدة بإقامة 

الفعالية في حديقتنا، وأتقدم بجزيل الشكر لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
واألستاذة نسيمة السادة، وبلدية صفوى وجميع الجهات المشاركة والمنظمة إلنجاح 

الفعالية". وتابعت "إنه من الجميل رؤية إتحاد المجموعات المنظمة والقائمة على 
الفعالية بهذا الطريقة الرائعة وأنها تتمنى تكرار مثل هذه الفعاليات التطوعية الخيرية 

في صفوى".وبدوره أشاد األستاذ عبدالحكيم السنان من بلدية صفوى على جهود 
القائمين والمنظمين، مؤكدا على أن بلدية صفوى تسخر كل طاقاتها وجهودها 

لخدمة صفوى وأهلها.



صفحة ٢٨صفحة ٢7

خط الرعاية التمريضية

 خط الرعاية التمريضية هو خدمة جديدة مصممة لخدمتكم كبديل 
عن زيارة طبيب الرعاية األولية أو مركز الرعاية العاجلة أو قسم 

الطوارئ ، عن طريق إجراء مقابلة عبر الهاتف لتقييم مدى أهمية 
وشدة األعراض وتوجيهك إلى "الرعاية الصحيحة في المكان 

المناسب وفي الوقت المناسب ". 
خط الرعاية التمريضية ليس خدمة تشخيصية بل هو مصمم 

لتقديم المشورة حول معالجة المشكلة في المنزل، لتوجيهك 
إما إلى زيارة الصيدلي، أوتقديم المشورة لحجز موعد مع طبيب 

الرعاية األولية الخاص بك أو لمراجعة قسم الطوارئ. يتألف خط 
الرعاية التمريضية من ممرضات مدربات تدريبا خاصا يتكلمن 

اللغتين اإلنجليزية والعربية، وهذه الخدمة متوفرة من الساعة 7:3٠ 
صباحا إلى الساعة 3 عصرا في أيام العمل العادية.

للوصول إلى الخدمة يرجى االتصال بالرقم ٨٠٠3٠5٤٤٤٤ واتبع 
التعليمات. 

أسئلة متكررة 
كل شيء عن خط الرعاية التمريضية

ما هو خط الرعاية التمريضية ؟
خط الرعاية التمريضية هو خدمة هاتفية توفر مشورة صحية 	 

فورية من خبير صحي من ممرضة مسجلة. تتوفر الخدمة بين 
الساعة 7.3٠ صباحا و 3 عصرا في أيام العمل العادية

هل مكالمتي سرية؟
نعم، تظل جميع المعلومات التي تقدمها سرية، والبيانات 	 

مؤمنة تماما.

ھل یمکنني أن أظل مجھوال 
إذا اتصلت بخط الرعاية 

التمريضية ؟
نعم . سوف تطلب منك 	 

الممرضة بعض التفاصيل 
الشخصية األساسية، ولكن قد 

تبقى مجهول الهوية إذا كنت 
ترغب في ذلك. تبقى جميع 
المعلومات المقدمة سرية 

والبيانات مؤمنة تماما.

ما هو التدريب والخبرة التي 
يتمتع بها موظفو خط الرعاية 

التمريضية ؟
يتم الرد على جميع المكالمات 	 

من قبل الممرضين المسجلين 
الذين لديهم على األقل 

سنتين من الخبرة في العمل 
في المستشفيات باإلضافة 

إلی التدریب السریري . یتم 
تدریب جمیع موظفي خط 

الرعاية التمريضية بشکل کامل 
لتقدیم المشورة الصحیة 

المتخصصة أو المعلومات أو 
التصنيف عبر الھاتف ، ويخضع 

الممرضون أيضا للتدريب 
واإلشراف المستمرين للحفاظ 

على مهارات عالية في مجال 
االتصال السريري 

هل المشورة المقدمة من خط 
الرعاية التمريضية آمنة؟

نعم، يمكنك أن تكون واثقا 	 
من أن المشورة المقدمة هي 

مشورة آمنة. موظفو خط 
الرعاية التمريضية مدعومون 

على أساس المشورة السريرية 

التي يتم باستمرار مراجعتها 
وتحديثها لضمان دقة 

المعلومات وسالمتها سريريا. 
تتم مراجعة المعلومات بانتظام 

من قبل المستشارين الطبيين 
المدربين تدريبا عاليا في قسم 

الرعاية الصحية األولية في مركز 
جونز هوبكنز ارامكو الطبي. 

ماذا يحدث إذا كنت أتحدث عن 
شخص آخر؟

إذا كنت تتصل عن شخص آخر، 	 
يجب أن تحصل على موافقة 

ذلك الشخص )ما لم يكن 
الشخص قاصرا(. يجب أن يكون 
هذا الشخص أيضا معك وبحالة 
وعي وقت مكالمتك حتى تكون 

الممرضة قادرة على تقديم  
مشورة الرعاية المحددة وإال، 

فإن الممرضة تكون قادرة على 
إعطاء معلومات عامة وتوجيه 

فقط.

ما ھي المعلومات التي 
سیطلب مني تقدیمھا 

ولماذا؟
سوف تسألك الممرضة أوال 	 

بعض األسئلة للتأكد من 
أنك أنت أو الشخص الذي 

تتصل عنه آمنا وأن االستجابة 
الطارئة ليست مطلوبة. بعد 
ذلك تقوم الممرضة بجمع 

بعض المعلومات الشخصية 
األساسية التي ستساعدهم 

على تزويدك بالمشورة الصحية 
والرعاية الصحيحة. تماما كما 

تقابل أخصائي رعاية صحية 

محترف . يتم جمع المعلومات 
من أجل انشاء ملف طبي 

سري لك . سيتم استخدام 
هذا الملف في المستقبل 

لمساعدة الممرضة على فهم 
التاريخ الطبي الخاص بك طالما 
كنت مستمرا في استخدام خط 

الرعاية التمريضية .

هل خط الرعاية التمريضية 
قادر على أن يكتب لي إحالة 

إلى طبيب أو أن ينظم موعدا 
ذو أولوية؟

لم يتم تعيين خط الرعاية 	 
التمريضية لكتابة اإلحاالت. قد 
تقترح الممرضة أن ترى طبيب 
الرعاية األولية الخاص بك في 

نفس اليوم، ثم سيتم إبالغ 
الممرضة بالعمل مع الطبيب 

لضمان أنهم على علم بقدومك 
أو تبلغك بزيارة قسم الطوارئ 
بناء على األعراض التي لديك. 
ال تقدم الممرضة التشخيص 
ولكن سوف تكون قادرة على 

تزويدك بتفاصيل المكان 
األنسب لمعاينتها من قبل 

مقدم الرعاية الصحية األنسب 
في اإلطار الزمني الصحيح أو 

تقديم المشورة للرعاية المنزلية 
لتجنيبك انت او أفراد عائلتك 
الحضور لموعد ال ضرورة له. 

٢خط الرعاية التمريضية .                           ٠ ١ ٨ ير  ينا    |   W E L L B E I N G                                                                                                                                                                            



صفحة 3٠صفحة ٢9

٢العالقة بين التوتر و اإلفراط في تناول الطعام  ٠ ١ ٨ ير  ينا    |   W E L L B E I N G                                                                                                                                    

العالقة بين التوتر واإلفراط في تناول الطعام

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 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 واالرتباك واخفاض 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 
واالرتباك في أتخاذ 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 مرض 

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 أدعي 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. 

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. 

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 ٨ 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! 

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.  
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خالل الشهور األكثر برودة يمكن أن يكون ممارسة الرياضة واألكل 
السليم تحديًا. عندما تنخفض درجة الحرارة، يصبح من المغري 

البقاء تحت البطانيات الدافئة مع كوب من الشوكوالته الساخنة 
أو الحساء.

الحفاظ على الجسم من الناحية الغذائية واللياقة البدنية خالل 
الطقس البارد مهم للحفاظ على وزن صحي ولتعزيز المناعة 
لتجنب أمراض البرد وغيرها التي تكثر خالل الشهور الباردة . 

فيما يلي بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الشتاء:

تناول الفواكه والخضروات ألنها غنية بمضادات األكسدة. 	 
تأكد من اختيار الفواكه والخضروات الموسمية، وكل خمس 

وجبات يوميًا. ضعها مع السلطة، وتناول الخضار النيئة أو 
المطبوخة أو ضعها في حسائك المفضل  .

حافظ على رطوبة جسمك . خالل فصل الشتاء البارد، يمكن 	 
للجفاف أن يجعل أعراض االنفلونزا أسوأ ويؤثر على الهضم. 
شريحة من الليمون مع الماء الدافئ خيار ممتاز لحفظ رطوبة 

الجسم. 

حجم الحصة مهم . األيام األقصر والليالي األطول تغري 	 
الناس على تناول المزيد من األطعمة والوجبات الخفيفة  

يرجع ذلك جزئيًا ألنهم يمكثون داخل البيوت مدة أطول. 
لتجنب اإلفراط في تناول الطعام، تناول وجبات الطعام على 

الطاولة مع األسرة بداًل من تناولها أمام التلفاز. استخدام 
أطباق أصغر سوف يساعدك على تقليل االستهالك. إن 
تناول الطعام الصحي وكمية كافية من الطاقة يؤثر على 

الجهاز المناعي وبناء عليه فإن تناول المقادير المناسبة 
يساعد على الحفاظ على صحتك خالل فصل الشتاء.

نزل عن األريكة وتحرك. بغض النظر عن حالة الطقس وحاول 	 
ممارسة النشاط الذي تستمتع به أكثر خالل األشهر الباردة.


