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

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

واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية  في 
المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.
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فوائد الصيام ألعضاء الجسم 
 يحسن الصيام من التركيز ووظائف الدماغ كما أنه يقلل

مستوى الكوليستيرول في الدم مما يقلل من خطر اإلصابة 
 بالسكتات الدماغية 

 تقل كمية الدم التي يضخها القلب خالل الصيام مما
 يخفف من جهد القلب.كما أن الصيام يخفض من نسبة

 الكوليسترول  في الدم وبالتالي يقّل خطر اإلصابة بتصّلب
الشرايين، إرتفاع ضغط الدم، تجّلط الدم في الشرايين

 إن الصيام يزيد من السعة الحيوية للرئتين خالل النهار حيث
  إن خلو المعدة من الطعام  يساعد على حركة  الحجاب الحاجز
 براحة أكثر  كما يعد شهر رمضان  فرصة  جيدة  للتخلص من

 عادة التدخين حيث ان ساعات الصيام الطويلة توفر اإلرادة
الالزمة للتخلي عن التدخين أو التقليل منه قدر المستطاع

  يساعد  في ضبط الشهية ألن تقليل الطعام المستهلك خالل
 ساعات الصيام  يؤدي إلى  إنكماش المعدة تدريجيًا مما يعني

 تناول كمية  أقل من الطعام والشعور بالشبع  بسرعة. كما  ان
 الصوم يخلص المعدة من كل طعام متراكم بها مما يؤدي إلى

 إعطاء فرصة لها للراحة ويساعد في ضبط حموضة المعدة الزائدة

 إن عدم تناول الماء خالل النهار يقلل من السوائل في الجسم
 مما يوفرللكلى فترة راحة للتخلص من الفضالت ويقلل من

 ضغط الدم بدرجة بسيطة. كما أن قلة السوائل تزيد من تركيز
 أمالح البوتاسيوم والصوديوم او تقلل من تركيز الكالسيوم مما

يقلل من حدوث الترسبات الكلسية المسببة للحصوات

 يقلل الصيام من نسبة الشحوم في الجسم ومنها شحوم
 الكبد مما ينشط الخاليا الكبدية ويساعد في إزالة السموم

من الجسم وتنظيف الجهاز الهضمي خالل النهار

 يالحظ في الصيام انخفاض نسبة السكر في الدم ألدنى
 المعدالت مما يريح غدة البنكرياس عن إفراز هرمون

 اإلنسولين حيث وجدت األبحاث إن كثرة إرهاق البنكرياس
 تؤدي إلى انخفاض قدرة األنسولين للقيام بوظيفته مما

يؤدي لإلصابة بالسكري

 يساعد الصيام في تخليص الجسم من الغازات ونواتج
 التفاعالت التي تنتج عن التخمة وسوء الهضم والتخمر في

 األمعاء بسبب عدم قدرتها على امتصاص الطعام أو التخلص
منه مما يحسن وظيفة األمعاء في امتصاص العناصر الغذائية
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هل من الممكن أن يضرني الصيام؟
المضاعفات الصحية الناجمة عن الصيام

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

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

السكر في الدم لتالفي أي مضاعفات تنجم عن الصيام.

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

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

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

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

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

أو اإلنسولين تجنب ممارسة أي مجهود بدني خالل  السكري 
التحديد،  وجه  على  العصر  وفترة  النهار،  في  الصيام  ساعات 
لتفادي انخفاض نسبة السكر في الدم. ولكن يستطيع مرضى 
ولمدة  اإلفطار  بعد  ساعتين  إلى  ساعة  من  المشي  السكري 
الطبيب  موافقة  على  وبناًء  دقيقة،   ٤5 إلى   ٣٠ بين  تتراوح 
المختص. كما يجب أن يعتاد هؤالء المرضى على حمل بطاقة 
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الكربوهيدرات  من  قطع  جانب  إلى  بهم  الخاصة  السكري 
فور  المريض  يتناولها  لكي  تمرات،  كثالثة  التأثير،  السريعة 
شعوره بأعراض انخفاض السكر في الدم )أو الهيبوغاليسيميا(. 

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

خالل النهار. 
بعدم صيام 	  بالسكري  المصابات  الحوامل  النساء  ُتنصح  كما 

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

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

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

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

خالل ساعات النهار، ولتالفي التعرض ألي عارض صحي آخر.

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

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

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

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

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

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

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

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

وسحورك، وتناولها كوجبات خفيفة كذلك

أدخل الحساء الغني باأللياف إلى إفطارك وسحورك، وأضف 	 
كوجبة  كذلك  وتناوله  العدس،  أو  والخضروات  البقول  إليه 

خفيفة، لتمنح جسمك ما يحتاجه من السوائل واأللياف. 
الخضروات 	  وعصير  كالماء  السوائل  من  كافية  كميات  تناول 

وعصائر الفواكه غير المحالة والحليب الخالي أو القليل الدسم 
والحساء الخالي من الدهن مع وجباتك الرئيسية والثانوية.

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

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

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

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

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

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

ومنتظم. وعليك نيل قسط جيد من الراحة خالل اليوم، وانتهز 
فرصة قدوم شهر رمضان لإلقالع نهائيًا عن التدخين.
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 اللياقة البدنية والصيام
بقلم: فواز الشريف

مرشد برنامج تعزيز الصحة، 
صحة السكان

كيف يمكنني التمرين وتناول الطعام بشكل صحيح أثناء الصيام؟ 
هذا هو السؤال الشائع الذي يتم طرحه كل عام خالل شهر رمضان. 

إن السر وراء الحصول على أفضل تمرين خالل شهر رمضان هو 
استراتيجية بسيطة تضاعف من امتصاص االعناصر الغذائية، 

والحفاظ على رطوبة مناسبة للجسم، وتعديل الهرمونات األساسية 
لحرق الدهون وبناء العضالت.

يعتقد على نطاق واسع أن ممارسة التمارين على معدة فارغة 
يمكن أن يساعد على فقدان الوزن وتحسين الصحة والعافية! لكن 

هل يجب عليك فعل ذلك؟
الجواب هو نعم. هرمون النمو البشري الذي يمكن أن يزيد من 
فقدان الدهون وبناء العضالت ، يزيد مع الصيام بشكل كبير. 

الحساسية لألنسولين تتحسن أيضا أثناء الصيام، ويمكن أن يساعد 
انخفاض مستوى االنسولين على تخزين الدهون بسهولة أكبر.

مع ذلك ، يجب أن تعرف عندما يكون جسمك مفتقًرا الى 
الجاليكوجين، فإن جسمك يلجا الى تكسير  البروتين - عنصر 
بناء العضالت – للحصول على الطاقة. إليك بعض النصائح 

لمساعدتك في اختيار النوع المناسب لك من النشاط البدني:
إذا اخترت التمرين أثناء الصيام، فإن تنشيط القلب واألوعية 

الدموية بتمرين خفيف، مثل المشي لمدة من ٣٠-٤5 دقيقة قبل 
اإلفطار، يكون هو الخيار األمثل لك. 

ال تلجأ الى ھذا الخیار إذا کنت مریًضا بالسکري أو ضغط الدم	 
خذ معك، عندما تذهب للمشي شيئا حلو مثل الشوكوالته 	 

والتمر
يمكنك أيضًا أن تتمّرن بعد ساعتين من اإلفطار تمارين تشمل 
تمرين من قوي إلى متوسط ، بشكل معتدل لمدة أقصاها 6٠ 

دقيقة أو دورة تمرين من قوي إلى متوسط )محدودة بثالثة أيام 
في األسبوع( 

ضاعف من أخذ البروتين لمساعدتك على إصالح عضالتك بعد 	 
التمرين

اشرب الكثير من الماء طوال الليل	 
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نصائح لتجنب رمي الطعام خالل شهر رمضان المبارك 

 خطط لمشترياتك بكميات تتناسب مع عدد األفراد لكل
وجبة من أجل تعزيز فكرة الصيام الصحي

 تأكد دائمًا من تاريخ صالحية المواد المشتراة وابحث عن
 المنتجات اللتي ليس لها فترات صالحية أو ذات الصالحية

 الطويلة، كالحليب الطويل األجل. تجنب شراء األطعمة
بالجملة أو في علب كبيرة

 أعد طعامك حسب ما يفضله أفراد أسرتك أو ضيوفك
 لتجنب اإلفراط في تحضير الكثير من األطباق المنوعة

إلرضاء جميع األذواق

 ضع الطعام المتبقي من الوجبة في حاويات مناسبة
واكتب التاريخ عليها عند تخزينها

 قم بإعداد قوائم التسّوق مسبقًا لتجنب اإلفراط في
 التسّوق خالل ساعات الصيام والتقليل من شراء األكل

بسبب الجوع

 احرص على تخزين المنتجات الغذائية بشكل صحيح في
 منزلك وتجنب ملئ الخزائن أو المجمدة (الفريزر) أو الثالجة

باألطعمة

 استعمل األطباق واألكواب الصغيرة الحجم  ألنها ستحتوي  
على كميات أصغر من الطعام وبهذا ستقلل من ضياع  

الطعام ويمكن للحاضرين وضع كميات إضافية حسب الرغبة. 
كما أن األطباق الصغيرة مناسبة لألطفال ومرضى السكري

١٠ ١٠ ٢٠١٥

١٠ ١٠ ٢٠١٧



صفحة 6

٢ ٠ ١ ٨ مايو   |  W E L L B E I N G رمضان صحي، وزن صحي              

االحتياجات  بين  للموازنة  فقط  ليس  المبارك،  رمضان  شهر 
المادية والروحية، بل هو وقت لتشجيع نمط حياة صحي، يتضمن 
وجبات متوازنة وممارسة عقلية وجسمية منتظمة. اإلسالم يحث 

المسلمين على التأكد من اإلعتناء بصحتهم.
بسبب  األشخاص  بعض  لدى  الوزن  زيادة  إلى  الصيام  يؤدي  قد 
يؤدي  قد  مما  والسحور،  اإلفطار  بين  الطعام  تناول  في  اإلفراط 
أيًضا إلى التعب والخمول. كذلك عدم ممارسة السيطرة، أي تناول 
وجبات كبيرة وخاصة األطعمة المقلية والدهنية، يعد أيًضا عاماًل 

مساهمًا في زيادة الوزن. 
في  والتحكم  الغذائية  العادات  لتحسين  الطرق  من  العديد  هناك 
زيادة الوزن خالل شهر رمضان. عليك اتباع هذه الخطوات البسيطة 

خالل شهر رمضان:
عن 	  والسحور  اإلفطار  أثناء  الطعام  تناول  في  اإلفراط  تجنب 

طريق تقنين حصصك، واختيار األطعمة المناسبة

رمضان صحي، وزن صحي

ألنها 	  وسلطة  خفيفة  شوربة  تناول  والماء،  التمر  تناول  بعد 
قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع

الحفاظ على رطوبة جسمك بشرب ما ال يقل عن 	  تأكد من   
ثمانية أكواب من الماء بين اإلفطار والسحور

 تناول الفواكه بداًل من الحلويات عالية السعرات الحرارية	 
واحدة 	  ساعة  إلى  ساعة  نصف  لمدة  يوم  كل  المشي  مارس 

على األقل لحرق السعرات الحرارية
يلعب الطهي الصحي أيًضا دوًرا مهًما في التحكم بوزنك	 
واالستمتاع 	  الروحّية  المتعة  على  للحصول  اإلفطار هو وقت 

برفقة عائلتك وأصدقائك. فقط تذكر أن تأكل باعتدال وببطء 
ومعقولية مع مقاومة اإلفراط

بقلم: سارة بدر 
منسق برنامج تعزيز الصحة، 

صحة السكان



صفحة ٧
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 حساء العدس الشرق أوسطي

وصفات صحية

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

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

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

المطحونة
نصف ملعقة صغيرة من القرنفل 	 
٢ ملعقة صغيرة من الهيل 	 

المطحون
١ ملعقة صغيرة من الكمون 	 

المطحون

١ ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو 	 
زيت الزيتون

١ ملعقة صغيرة من الملح	 
فلفل حسب الرغب	 

طريقة التحضير: 
ضع في قدر كبير البصل والثوم 	 

والزنجبيل واتركه يقلى في الزيت 
مدة 5 دقائق

أضف الماء والعدس وقطع 	 
الطماطم والجزر والكرفس 

والقرنفل والقرفة والهيل والكمون 
ثم اغلها مدة 5 دقائق ثم اتركها 

تطبخ على نار هادئة مدة ساعة إلى 
أن يصبح العدس لينًا

اهرس نصف المرق في خالط 	 
وأرجعه إلى القدر وحركه

زين وجه الطبق بالبقدونس 	 
المقطع

التقديم: 
قدم الوجبة مع الليمون والخبز 	 

العربي وشرائح الطماطم والخيار

الرسالة الصحية:
وجبة مفيدة للقلب وتحتوي على 

كمية جيدة من األلياف ومضادات 
األكسدة وحمض الفوليك 

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

حدوث اإلمساك. 

يستطيع األشخاص المصابون 
بالسكري تناول هذا الحساء باعتباره 

حصة واحدة من الكربوهيدرات.

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١٠٠ سعرة حرارية 	 
٢.٥ غرام من الدهون 	 

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام



صفحة ٨

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

يعتبر طبق الحساء بالدجاج والشوفان من أكثر األطباق لذة وإشباعًا ألنه غني باأللياف إضافة إلى أنه صحي للقلب

حساء الدجاج بالشوفان

المقادير )6 حصص(
دجاجة كاملة خالية أو قطع من الدجاج الخالية من العظم 	 
نصف كوب من الشوفان الجاف 	 
٢ ملعقة طعام من عصير الليمون 	 
فلفل أسود للتتبيل  	 
٧ أكواب من الماء	 

طريقة التحضير: 
اسلق الدجاج على نار هادئة لساعة واحدة، إلى أن تنضج ومن ثم 	 

صفها من الماء
قّطع لحم الدجاج المسلوق إلى قطع صغيرة 	 
أضف الشوفان إلى مرقة الدجاج وضعه على نار متوسطة لـ١5 	 

دقيقة إلى أن ينضج الشوفان جيدًا
أضف قطع الدجاج، ثم الفلفل األسود وعصير الليمون إلى الحساء. 	 

أطبخ الحساء لخمسة دقائق إضافية على نار متوسطة 

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع الخبز األسمر والكزبرة الطازجة والليمون 

والسلطة والزبادي )أو اللبنة( الخالي أو القليل الدسم لجعل الطبق مغذيًا 
وأكثر توازنًا.

القيمة الغذائية
55  سعرة حرارية 	 
١.5 غرام من الدهون	 

الرسالة الصحية:
هذا الطبق غني باأللياف الذائبة، وهو مناسب لألشخاص الذين 

يعانون من أمراض القلب واألطفال والنساء الحوامل والمرضعات 
وكبار السن. يستطيع المصابون بمرض السكري تناول هذا الطبق 

على اعتبار أن كوب واحد من حساء الدجاج بالشوفان = يحتوي 
على كمية واحدة من الكربوهيدرات. ال نوصى بإعطاء هذا الطبق 

لألشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين. 



صفحة ٩

مايو  ٢٠١٨   |   W E L L B E I N G    

مناقيش زعتر

المقادير )6 حصص(
ملعقة صغيرة من الخميرة	 
٢ كوب دقيق من القمح الكامل 	 
كوب ونصف ماء دافئ 	 
ثلثي كوب من الزعتر المجفف 	 
ثالثة مالعق كبيرة من السماق المطحون	 
ملعقة كبيرة سمسم	 

ثالثة مالعق كبيرة من زيت الزيتون	 

طريقة التحضير: 
في وعاء، اخلط الخميرة مع ملعقة كبيرة من الطحين و ٢/١ كوب 	 

ماء دافئ واترك الخليط لمدة ١٠ دقائق حتى يتخمر الخليط
أضف الطحين المتبقي إلى خليط الخميرة ثم أضف كوب ماء دافئ  	 

واعجن الخليط لمدة ١٠ دقائق
شكل العجينة إلى ست كرات ثم رشها بالدقيق. قم بتغطية العجينة 	 

واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة واحدة
اخلط الزعتر المطحون والسماق وبذور السمسم وأضف زيت 	 

الزيتون لتشكيل العجينة
على سطح مرشوش بالطحين شكل كل كرة الى دائرة مسطحة	 

ضع على سطح العجينة زيت الزيتون والزعتر وبذور السمسم وخليط 	 
السماق

اخبز العجينة في مقالة مدهونة بالزيت على درجة حرارة ٣5٠ درجة 	 
فهرنهايت لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح لون العجين ذهبيًاًً

 التقديم:
يقدم في أطباق على سطحها اللوز أو الجوز المفروم . زينها بأوراق 	 

النعناع. يفضل تقديم سلطة الكمثرى والرمان مع شرائح من الجبن 
قليل الدسم

يصب الخليط في أكواب زجاجية ويوضع على السطح مسحوق 	 
القرفة واللوز أو الجوز المقطع

القيمة الغذائية
٢١٠  سعرة حرارية 	 
٨.٣ غرام من الدهون	 



صفحة ١٠

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

ورق عنب 

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

كوب ونصف من الطماطم 	 
المفرومة بشكل ناعم

٢ كوب من األرز غير المطبوخ 	 
٢ ملعقة طعام من عصير 	 

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

المفروم بشكل ناعم 
١ ملعقة طعام من الكزبرة 	 

المفرومة 
فلفل أسود حسب ما تفضله 	 
١ ملعقة طعام من النعناع 	 

الناشف 
جّرة واحدة ونصف من ورق 	 

العنب المحفوظ 
طريقة التحضير: 

أخرج أوراق العنب من الجّرة )أو 	 
يمكنك استعمال أوراق العنب 

الطازجة(، ثم انقعها لمدة ٣ 
ساعات في الماء البارد 

اغسل األرز بالماء وانقعه لساعة 	 
واحدة 

امزج الطماطم واألرز 	 
والبقدونس والكزبرة والفلفل 
األسود وعصير الليمون معًا 

قم بحشو وريقات العنب بهذه 	 
الخلطة 

في مقالة خاصة بإعداد 	 
الصلصة، رتب أوراق العنب 
المحشية على شكل طبقات 

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

فوقها 
أضف الماء فوق المزيج وضع 	 

الغطاء فوق القدر، واتركه ينضج 
على نار هادئة لمدة ساعة 

ونصف  

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع السلطة 	 

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

مغذيًا وأكثر توازنًا.   

الرسالة الصحية:

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

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

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

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

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

القيمة الغذائية
١٧٠  سعرة حرارية 	 
٥ غرام من الدهون 	 

٢ ٠ ١ ٨ مايو    |   W E L L B E I N G                                                                                                                                        
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وجبة الملفوف المحشي 

تحظى أكلة الملفوف المحشي بشعبية في الشرق األوسط، لطعمها اللذيذ ونكهتها المميزة وهي غنية باأللياف ومضادات األكسدة 
والعديد من الفيتامينات والمعادن.

الرسالة الصحية:
وجبة الملفوف المحشي مناسبة لألطفال والبالغين وكبار 

السن وغنية بالمواد الغذائية التي تدعم القلب والصحة 
العقلية. يجب على األشخاص المصابين بمرض السكري. نرجوا  

استشارة اختصاصيي التغذية بالنسبة للكمية حيث أن كل )2 
رول محشوة( تحتوي على ١5 غراما من الكربوهيدرات.

المقادير ٩ حصص، )٢ رول لكل 
شخص(

١٨ورقة متوسطة الحجم من 	 
الملفوف )مأخوذة من رأس 

الملفوف المسلوق(
كوب ونصف من األرز	 
5٠٠ غرام من لحم البقر أو الضأن 	 

المفروم الخالي من الدهون 
٢ ملعقة طعام من زيت الزيتون	 
٢ فص من الثوم المهروس 	 
١ ملعقة صغيرة من الفلفل	 
٢  ملعقة صغيرة من بودرة 	 

التوابل المخلوطة 
٢ ملعقة صغيرة من مسحوق 	 

الكمون
٤ أكواب من مرق الدجاج 	 
١ كوب من الطماطم الطازجة، 	 

المفروم
٢ ملعقة صغيرة من الشبت 	 

المفروم
٢ ملعقة طعام من الكزبرة 	 

الطازجة المفرومة
 ½ كوب من البصل المفروم	 

طريقة التحضير: 
يسخن الفرن إلى ١٧5 درجة مئوية	 
يغسل األرز ويزال عنه الماء	 
يقلم رأس الملفوف بدون 	 

األوراق التالفة 
في وعاء من الماء المغلي يوضع 	 

الملفوف ويطهى لمدة ١٠ 
دقائق

يستخرج الملفوف المغلي من 	 
الوعاء ويترك ليبرد 

تقشر ١٨ ورقة من أوراق رأس 	 
الملفوف الكبيرة وتحضر للحشو

يخلط اللحم مع األرز وزيت الزيتون 	 
والفلفل والبصل والطماطم 

الطازجة والكمون والتوابل 
المختلطة والكزبرة الطازجة 

والشبت 
تحشى أوراق الملفوف بخليط 	 

الحشو 

تسخين مرق الدجاج في قدر	 
ترتيب أوراق الملفوف المحشوة في وعاء ويصب عليها 	 

مرق الدجاج وتوضع على نار هادئة لمدة ٢٠ دقيقة
عند النضج، يؤخذ الملفوف المحشو  خارج القدرويصف 	 

على طبق 

التقديم:
 يقدم الملفوف ساخنا مع لبن الزبادي قليل الدسم لتعزيز 

القيمة الغذائية للطبق.

القيمة الغذائية
 السعرات الحرارية لكل حصة: ١5٠	 
 الدهون لكل حصة: 5 غرامات	 



صفحة ١٢

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

مسخن

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

من الجلد 
٢ ملعقة طعام كبيرة من زيت 	 

الكانوال 
٤ حبات من البصل المقطع إلى 	 

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

المشكل 
فلفل أسود للتنكيه 	 
٣ من أرغفة الخبز الكاملة القمح 	 

)أو البيتا(

طريقة التحضير: 
قم بتتبيل قطع الدجاج بالبهار 	 

المشكل والفلفل األسود 
حّمص قطع الدجاج في مقالة 	 

بالقليل من الزيت إلى أن يتغير 
لونها إلى الذهبي 

أضف السّماق وحّرك القطع 	 
وأبعدها عن مصدر الحرارة 

اقطع الخبز إلى نصفين وسخنه 	 
في الفرن 

أضف نصف كمية البصل 	 
المقطعة على رغيف الخبز ثم 

الدجاج فوقه 
ضع المتبقي من البصل فوق 	 

الدجاج وغلفه برغيف الخبز 
قم بطهي الدجاج لمدة ١٠ دقائق 	 

في فرن درجة حرارته ٣5٠ درجة 
فهرنهايت 

التقديم:
يمكن تقديم الطبق مع السلطة 

والقليل من اللوز المحّمص والزبادي 
)أو اللبنة( الخالي أو القليل الدسم 

لجعل الطبق مغذيًا وأكثر توازنًا.

الرسالة الصحية:

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

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

ولألشخاص الذين يعانون من مرض السكري 
أيضًا، خاصة وأن ٣٠ غرامًا من الخبز تعادَل وجبة 
واحدة من الكربوهيدرات. ال نوصى بإعطاء هذا 
الطبق لألطفال تحت سن الواحدة ولألشخاص 

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

القيمة الغذائية
٢3٠  سعرة حرارية 	 
6.٥ غرام من الدهون 	 
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المقادير ٩ حصص، )حبتين من الكبة 
لكل حصة(

١ كوب من البرغل	 
٣ أكواب من الزبادي منزوع الدسم 	 

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

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

قليل الدهن
٢ رأس بصل متوسط الحجم، 	 

مفرومان
١ ملعقة صغيرة من الكمون 	 

المطحون
٢ ملعقة صغيرة من النعناع 	 

المفروم
١ ملعقة صغيرة من القرفة 	 

المطحونة

١ ملعقة صغيرة من الفلفل 	 
األبيض

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

طريقة التحضير: 
ضع البرغل في وعاء وانقعه في 	 

ماء باردة مدة ١5 دقيقة ثم صفه 
جيدًا من الماء

إلعداد صلصة الزبادي: اخلط 	 
في القدر الزبادي منزوع الدسم 

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

درجة حرارة منخفضة على الموقد 
وارفعها عنه عندما تبدأ بالغليان 

ضع في وعاء كبير ٢5٠ غرامًا من 	 
لحم الغنم المفروم قليل الدهن 
وبصلة واحدة مقطعة والفلفل 

األبيض والكمون والنعناع المقطع 

كبة الزبادي )كبة باللبن)

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

والكوليسترول ومعتدلة من حيث عدد السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم.  

القيمة الغذائية
١٤٠  سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون 	 

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

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

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

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

التقديم:
تقدم كبة الزبادي بالثوم مع األرز المسلوق ويزين الطبق 	 

باألعشاب وشرائح الطماطم والخيار حسب الرغبة   
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الرسالة الصحية:
أم علي مناسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض 
وكبار  والمرضعات  والحوامل  ولألطفال  القلب 
السن. ويستطيع المصابون بمرض السكري تناولها 
حصة   ١ يعادل  كوب   ٣/١( االعتبار  بعين  األخذ  مع 
لألطفال  بإطعامها  ينصح  ال  الكربوهيدرات(.  من 
الذين يعانون  تحت سن عام واحد، وال لألشخاص 
الذين لديهم  البلع أو  أو  من صعوبات في المضغ 
الغلوتين. يمكن استخدام  أو  الحليب  حساسية من 
السكر  من  بداًل  الحرارية  السعرات  عديمة  محليات 
للحد من محتوى السعرات الحرارية والكربوهيدرات. 

أم علي حلوى شهية مصرية األصل، وهي حلوى مغذية غنية بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة ولها 
طعم ونكهة غنية بالمكسرات.

أم علي

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

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

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

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

طريقة التحضير: 
قطع الكرواسان إلى قطع صغيرة 	 

ثم اخلطه مع النخالة والزبيب 
والجوز واللوز والفستق في صينية 

شواء
ضع الحليب منزوع الدسم والسكر 	 

والفانيال في القدر ثم قم بغليه ثم 

اسكبه فورًا على خليط الكرواسان 
اترك الخليط جانبًا 5 دقائق أو إلى 	 

أن يتشرب الكرواسان والنخالة 
الحليب 

اسكب الحليب المكثف غير 	 
المحلى قليل الدسم فوق الخليط 

المحضر في صينية الشواء 
ضع صينية الشواء في الفرن 	 

المسخن إلى درجة حرارة ٤٠٠ درجة 
فهرنهايت واتركها ١5 دقيقة، ثم 

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

في ذلك 
اخرجها من الفرن واتركها جانبًا 5 	 

دقائق 
قدمها مع سلطة الفواكه 	 

الطازجة لتصبح غنية باأللياف 
والفيتامينات والمعادن ومضادات 

األكسدة لزيادة قيمتها الغذائية 
ولتصبح أكثر توازنًا 

المحتوى من الدهون والسعرات الحرارية: 
٣١٠  سعرة حرارية 	 
٧.5 غرام من الدهون 	 
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المقادير )٩ أكواب(
٣ أكواب حليب قليل الدسم )١%( 	 
١٨  تمرة )منزوعة النوى ومقطعة(	 
٣ أكواب من األرز األبيض أو البني المبخر	 
 ملعقة عسل واحدة	 
ملعقتان من اللوز أو الجوز المقطع	 
ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة	 

طريقة التحضير: 
يخفق األرز المبخر حتى يصبح الخليط خشنًا	 
ضع األرز نصف المخلوط في مقالة وأضف الحليب والتمر 	 

والعسل، ثم امزجهم حتى يصبح الخليط متجانسًا
يطبخ الخليط على درجة حرارة منخفضة لمدة ١5 دقيقة ثم يحرك 	 

بشكل متكرر حتى تصبح قطع التمر لينة وناعمة 
يصب الخليط في أكواب زجاجية ويوضع على السطح مسحوق 	 

القرفة واللوز أو الجوز المقطع

التقديم:
تقدم ساخنة أو مبردة 	 

القيمة الغذائية
١٧٠  سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون	 

مهلبية األرز مع التمر

مهلبية األرز مع التمر، حلوى رمضانية شعبية مميزة الطعم، ذات نكهة ورائحة يمكن أن تقدم كطبق ساخن أو بارد. إنها وجبة صحية 
غنية بالطاقة والعناصر الغذائية القيمة مثل الكالسيوم والحديد.

الرسالة الصحية:
مهلبية األرز بالتمر وجبة صحية وصديقة للقلب غنية بالبروتين 

والكالسيوم. ستكون قيمتها الغذائية عالية إذا استخدم األرز البني بداًل 
من األرز األبيض. هذا الطبق مناسب لألطفال والكبار واألمهات الحوامل 

والمرضعات وكبار السن، ولكن الذين يعانون من مرض السكري أو الفشل 
الكلوي يجب عليهم استشارة أخصائي التغذية. كمية الكربوهيدرات في كل 

حصة ٣٠ غراما.

فوائد صحية عن التمر 
التمر لذيذ ومغذي وغني بالسكر . يبدأ المسلمون وجبة افطارهم بالتمر 

)يفضل ٣ حبات( لزيادة سكر الدم سريعا. 

التمر غني بالحديد وفيتامين د وااللياف وفيتامين "كي" ومضادات 
االكسدة والكالسيوم وحمض الفوليك.  

يجب أكل التمر باعتدال ) ٣ تمرات ( في الوجبة الواحدة تعادل 6٠ سعر 
حراري تقريبا واضافة اللوز للتمر يضاعف من قيمته الغذائية.



صفحة ١6

نصائح لتجنب الجفاف خالل شهر رمضان 
يشكل  الماء نسبة ٧٠% تقريبًا من أجسامنا وهو ضروري لجميع أعضاء الجسم  والعمليات التي تتم فيه مثل التخلص من الفضالت 

ونقل العناصر الغذائية والهضم ودورة الدم. 
ستكون أيام الشهر الفضيل في هذا العام طويلة وحارة، وعندما نتعرق فإن أجسامنا يمكن أن تصاب بالجفاف بسبب ما نفقده من 

ماء. الجفاف خطر ويؤثر على أنشطة حياتنا اليومية مما يتسبب لنا باإلرهاق والدوار واإلمساك والصداع وضعف التركيز

فيما يلي بعض اإلقتراحات المفيدة لتجنب الجفاف خالل الشهر الفضيل:

احذر من الملح  فهو يزيد من متطلبات الجسم للماء ويجعلنا  نشعر بالعطش ويحمل 
الكليتين حمًال إضافيًا للتخلص منه مما يتسبب باستنزاف الماء من أجسامنا. ولتجنب ذلك، 

قلل من كمية الملح التي تتناولها وقلل من كمية األطعمة المالحة التي تتناولها مثل 
الزيتون والمخلالت واألجبان المالحة والكاتشب والتتبيالت والصلصات ...إلخ  وبدًال من 

تناول هذه المقبالت  المالحة يمكنك تناول األعشاب والبهارات والثوم والبصل والليمون 
حيث يمكن إضافتها  للطعام من أجل تحسين  مذاقه ونكهته.

وزع شرب الماء وغيره من السوائل على فترات بعد وجبة اإلفطار، 
ورطب جسمك بتناول السوائل بين وجبتي اإلفطار والسحور بدال 

من شرب كميات كبيرة منه وقت السحور ألن ذلك سيدفع الكليتين 
إلى التخلص من الماء الزائد بسرعة.       

حاول أن تقلل من كمية المشروبات المحالة بالسكر التي تتناولها 
لتتجنب إستهالك كميات كبيرة من السعرات الحرارية وبدًال من ذلك 
تناول إلى جانب وجبتك حساًء قليل الدسم باإلضافة إلى اللبن قليل 

الدسم وعصير فاكهة غير المحلى. تساعد هذه  السوائل على تعويض 
العناصر الغذائية والمياه التي فقدها الجسم.

على المصابين بالسكري مراقبة مستوى السكر في دمهم 
ألن مستويات السكر المرتفعة في الدم تستنزف المياه من 

أجسامهم وتسبب لهم مزيدًا من الجفاف.

احذر من الكافيين ألنه مدر للبول ويستنزف الماء من الجسم. 
حاول التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وقت 

السحور مثل القهوة  والشاي والكوال لتتجنب الجفاف خالل 
ساعات النهار.

تجنب تناول كميات كبيرة من البروتين مثل اللحوم 
واألسماك والدواجن ألن الكليتين تستخدمان الماء من 

الجسم لتصريف مخلفات البروتينات في البول وهذا يزيد 
الحاجة إلى الماء ويسبب مزيدًا  من الجفاف.

 تجنب التعرض المفرط ألشعة 
الشمس وإلزم  األماكن الباردة 

والمظللة قدر اإلمكان.
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٢ ٠ ١ ٨ مايو    |   W E L L B E I N G يتمنى قسم الخدمات الصيدلية لكم ولمحبيكم أجمل وأطيب األمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك 

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

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

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

االتصال بمقدم الخدمة الطبية الخاص بك.

نصائح وإرشادات حول تناول األدوية خالل شهر رمضان المبارك

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

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

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

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

قبل الفجر )السحور(
واألدوية التي اعتدت تناول ٣ جرعات منها أو أكثر يوميًا، 	 

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

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

السكري الفموية( هي عوامل خطر معروفة قد تؤدي إلصابة 

المريض بإنخفاض مستوى السكر في الدم، لذا قد يتّوجب 
على بعض مرضى السكري إدخال بعض التعديالت على 
جرعات اإلنسولين أو األدوية الفموية الخاصة بالسكري 

التي يتناولونها. يجب مناقشة هذا األمر مع اخصائي العناية 
السريرية للحصول على النصائح والتوصيات الالزمة.  

من المهم جدًا مراقبة وضعك الصحي عن كثب خالل شهر 	 
رمضان واستشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور في 

حال تعرضك لمتاعب صحية 
كما يمكنك جدولة مواعيد اإلستشارة الصحية بعد شهر 	 

رمضان لمناقشة كافة التعديالت الضرورية الخاصة بأدويتك

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

ما هي عوامل الخطر المتعلقة بالصيام استنادًا إلى تاريخي	 
الطبي؟ 

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

جيد؟ 
هل أستطيع االستمرار بمزاولة نشاطي الرياضي المعتاد 	 

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

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

مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

صيدليتنا: رعاية محورها المريض ٤،٢6٥٢٠٤



صفحة ١٨

بقلم: سارة بدر
منسق برنامج تعزيز الصحة، 

صحة السكان

صحة األطفال خالل شهر رمضان

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

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

األسرة وأوقات تناول الوجبات 
وقضاء وقت أطول في المسجد وفي 

التجمعات العائلية.
في شهر رمضان، يرى األطفال 

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

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

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

بشعور الكبار واإلعتياد على الصيام 
قبل البلوغ. 

الصيام يساعد األطفال على تعلم 
ضبط النفس وإعدادهم للصيام، 

لذلك ال يتفاجأون عندما يكون الصيام 
مفروضا عليهم . خالل هذه الفترة 

من الصيام التدريجي يجب على اآلباء 
مراقبة أطفالهم عن كثب للتأكد 

من حصولهم على جميع السوائل 
والسعرات الحرارية الالزمة للجسم. 

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

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

اهتماما لعادات أكل ابنائهم وأسلوب 
حياتهم لمساعدتهم على االستمتاع 

بتجربة صيام صحي. 

بمجرد أن يبدأ شهر رمضان، يجب إجراء 
تغييرات على النظام الغذائي لألطفال تدريجيًا 
لمساعدة أجسادهم على التكيف مع الجدول 
الجديد لتناول الطعام، وينبغي أن يعتمد نهج 
الصيام على الصحة العامة للطفل، وعاداته 

الغذائية ونمط حياته. 
خالل السحور يجب تشجيع األطفال على 	 

تناول مزيج من البروتينات والفاصوليا 
والعدس واللحوم الخالية من الدهون 

والمكسرات والدقيق والبيض ومنتجات 
األلبان، باإلضافة إلى زيادة األغذية الغنية 

باأللياف مثل الحبوب وكذلك الفواكه 
والخضروات لتجنب بعض المضاعفات 

مثل اإلمساك.
بين السحور واإلفطار، يحتاج األطفال 	 

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

المغذية األخرى مثل العصير الطازج 
والحليب واللبن من أجل  الحفاظ على 

رطوبة الجسم. 
من المهم أن يبدأ األطفال افطارهم 	 

بالتمر والحساء والحليب والعصير أو 
الماء وكذلك الفواكه المرطبة للجسم 

مثل البطيخ والمانجو والتوت وجوز الهند 
واألناناس والعنب والبرتقال باإلضافة 

إلى السلطات.
قد يخطئ الوالدان بارغام اطفالهما على 	 

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

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

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

في تناول الطعام.
يجب على األطفال أيضا تجنب شرب 	 

المشروبات الغازية واألطعمة  الغنية 
بالسكر والملح واألطعمة الحارة 

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

يسمى ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت ألن المرضى الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد ال يكون لديهم أعراض لسنوات. 
على الرغم من أنه مرض واسع اإلنتشار، إال أن العديد من الناس 
ال يدركون أن لديهم هذا المرض إال إذا كانوا يعانون من أعراض 

مثل الصداع أو كان لديهم أضرار دائمة في القلب والكلى أو 
الشرايين.

خالل شهر رمضان، من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي إذا 
كان لديك ارتفاع ضغط الدم وتريد الصيام فان الصيام لن يكون 

له تأثير سلبي على ضغط الدم.
فيما يلي بعض النصائح لصيام صحي خالل شهر رمضان: 

• حافظ على رطوبة جسمك بشكل مناسب عن طريق شرب 
الكثير من السوائل بين اإلفطار حتى السحور لمنع الجفاف وغيرها 

من المضاعفات المرتبطة به طوال يوم الصيام.
• اجعل الفواكه والخضروات جزءا أساسيا من وجبات رمضان 
الخاصة بك ألنها مصدرا هاما للبوتاسيوم الذي يساعد على 

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
• االبتعاد عن األطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات 

المملحة والمخلالت واألطعمة المقلية التي يمكن أن ترفع ضغط 
الدم.
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• تجنب اللحوم المصنعة والجبن والنقانق والمرتديال ألنها تحتوي 
على كميات عالية من الصوديوم.

• االستمرار في ممارسة الرياضة خالل شهر رمضان ألنها تساعد 
على تنظيم ضغط الدم.

• تناول السمك المشوي مرتين على األقل في االسبوع حيث 
يحتوي السمك على دهون صحية تسمى أوميغا 3، مما يساعد 

على تنظيم ضغط الدم ومنع أمراض القلب واألوعية الدموية.
• يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن 

يعتبروا رمضان فرصة لإلقالع عن التدخين حيث أن التدخين يرفع 
الضغط االنقباضي ويزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة بأزمة 

قلبية والسكتة الدماغية.
• تقليل إستهالك الملح بشكل عام.

احترس من الدوخة والصداع ألن هذه هي عالمات محتملة 
الرتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني من أي من هذه األعراض، 

يجب عليك استشارة الطبيب على الفور أو طلب الخدمات الطبية 
الطارئة.

الصيام وضغط الدم
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رمضان خالي من التدخين

كان رمضان دائما شهًرا جيًدا للتوقف عن التدخين. التدخين إدمان 
وعادة، ولإلقالع عنه، نحتاج إلى كسر اإلدمان والعادة. كثير منا 

يستغل شهر رمضان كفرصة لبدء عادات صحية جديدة مثل 
فقدان الوزن واإلقالع عن التدخين.

رمضان هو أيضا فرصة مثالية إلبعاد السجائر إلى األبد ، حيث 
أن المدخنين قد منعوا أنفسهم عن التدخين لمدة 15 ساعة من 

الصيام كل يوم. ال يتطلب األمر الكثير من اإلرادة للتخلي عن هذه 
العادة تماًما.

هناك شائعة بأن الشيشة هي خيار صحي أكثر من السجائر. في 
الواقع، يمكن أن تكون الشيشة أكثر خطورة من التدخين العادي.
أثناء االستعداد لشهر رمضان، قم بما يلي لإلقالع عن التدخين.

حدد تاريخ اإلقالع

 اكتب األسباب التي تحفزك لإلقالع عن التدخين	 
قرر كيفية التعامل مع المواقف التي عادة ما تدخن فيها	 
قرر ما إذا كنت ستحتاج الى وسيلة مساعدة لإلقالع أم ال	 
أطلب مساعدة العائلة واألصدقاء	 
خصص مكاًنا واحًدا فقط للتدخين وقم بإزالة التذكيرات من 	 

منزلك وسيارتك

قلل التدخين تدريجيا قبل اإلقالع عن التدخين	 
 التعامل مع التوتر عن طريق قراءة القرآن	 
تجنب المواقف المجهدة قدر اإلمكان	 
 أنفق المال الذي تدخره على األعمال الخيرية	 

عند اإلفطار

تناول وجبة اإلفطار في المكان المخصص لغير المدخنين	 
 تجنب الطعام والشراب المرتبط بالتدخين مثل القهوة 	 

والحلويات
كن نشًطا كل يوم	 
خطط لليالي رمضان	 
قضاء المزيد من الوقت مع غير المدخنين	 
الحصول على قسط كاٍف من النوم للمساعدة في منع 	 

الرغبة الشديدة أثناء اليوم
تجنب التدخين المفرط قبل البدء في صيامك لمنع اإلرهاق 	 

في اليوم التالي
إذا كان مفيًدا، استخدم علكة النيكوتين أو قطع الحلوى 	 

الطبية لتخفيف أعراض اإلنسحاب

وفاء العزمي
 أخصائيه عالج إدمان التبغ  في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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إضافة قيمة جديدة لتجربة المريض وعائلته

تعتبر الجوالت الصباحية في أجنحة العناية المركزة فرصة يومية 
لفريق الرعاية لزيارة كل مريض لمعرفة حالته الصحية، ولالطالع 

على ملفه، ولفهم الحالة الصحية الحالية للمريض ولتحديد أفضل 
وسيلة لرعايته بناء على توجيهات وإشراف الطبيب.

وحاليًا، تشمل الجوالت الصباحية في الجناح 5 سي )5C( أفراد 
األسرة إذا كانوا يرغبون بذلك عندما يزور الفريق أحبائهم. ويقول 

د. منصور الصفار، أخصائي التخدير القلبي واستشاري العناية 
المركزة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "إن هذا األسلوب 

متبع في الغرب لعدة سنوات، وقد قررنا في اآلونة األخيرة 
تجربته ووجدنا العديد من األشياء المثيرة لالهتمام. أحدها هو أن 
العائالت نظرت إلى ملف أحبائها على نظام ماي تشارت وعرفت 

نتائج أحدث الفحوص المخبرية، مما هيئهم لطرح أسئلة محددة". 

"لقد كانوا يفعلون هذا في الغرب 
لبضع سنوات."

د. منصور الصفار، أخصائي التخدير القلبي واستشاري العناية 
المركزة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وأضاف د. الصفار: " وتساعد هذه الطريقة الفريق الطبي 
عن طريق توفير معلومات أكثر عن المريض وبالحصول على 

معلومات إضافية من وجهة نظر عائلته تساعد على رسم خطة 
عالجه المستقبلية".
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يفتتح 
قسم غسيل الكلى الجديد

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي النقاب عن قسمه الجديد 
لغسيل الكلى المجهز بأحدث التقنيات ليتالئم مع احتياجات جميع 

مرضاه المسجلين والذين يحتاجون لغسيل الكلى. تم استقبال 
أوائل المرضى في منطقة العالج الجديدة بتاريخ 8 أبريل ، بعد 

خمسة أشهر فقط من اجتماع فريق العمل األولي لتخطيط 
وتنفيذ المشروع.

يستغرق غسيل الكلى ساعات وليس دقائق ويمكن أن يكون 
مرهًقا. عندما تدخل لمنطقة غسيل الكلى الموسعة والمجددة، 
يصبح من الواضح على الفور أن راحة المريض وسالمته طوال 

"إن وحدة غسيل الكلى لمركزنا هي 
األفضل في المملكة وتم تشييدها 

لتوفير تجربة استثنائية."
فيصل الحجي،  الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي.

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يفتتح قسم غسيل الكلى الجديد                                                                               
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مميزات القسم الجديد

زيادة مساحة قسم غسيل 	 
الكلى من 275 متر مربع إلى 

600 متر مربع
زيادة عدد محطات غسيل الكلى 	 

من 7 إلى 17 محطة
آالت غسيل الكلى قادرة على 	 

عالج األطفال
خط بصري مباشر لجميع 	 

محطات غسيل الكلى من 
محطة الممرضات

توفير منطقة انتظار للعائالت 	 
مع مرافق خاصة بها

وفي افتتاح المنطقة الجديدة ،  صرح د. دانييلي ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي: إن الهدف النهائي هو تحسين النتائج السريرية ورضا 

المرضى من خالل توفير العناية والرعاية اآلمنة والفعالة.

فترة العالج الطويلة قد تم دراستها 
بعناية وتلبيتها. من أول األشياء 

التي قد تالحظها أنه ال توجد أسرة، 
بل سبعة عشر كرسًيا موزعين 

بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة 
ومصممين لراحة المريض. ويحيط 
عازل خصوصية بإثني عشر كراسًيا، 

وتسمى كل منطقة بمحطة. 
وتشمل كل محطة جهاز تلفزيون 

وضوء للقراءة لتوفير خيارات 
لمساعدة المرضى على االسترخاء 
أثناء العالج. أما المقاعد الخمسة 
الباقية فتقع في مناطق معالجة 
مغلقة بالزجاج لتلك التي تتطلب 

العزل، مما يجعل مجموع محطات 
العالج سبعة عشر بعد أن كانوا 

سبعة سابًقا.
لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل 

المرضى يشعرون بالراحة أثناء 
تلقيهم العالج"، صرحت باياس 

سكاريا، مديرة وحدة غسيل الكلى، 
"لقد حاولنا أيضا أن نجعل من 
السهل على األشخاص تلقي 

عالجهم عن طريق إضافة محطات 
غسيل كلى إضافية وتمديد ساعات 
العمل )6 صباًحا إلى 11 ظهًرا( حتى 

يتمكن المرضى من حجز المواعيد 
التي تناسب جداولهم بشكل 

أفضل".
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السنة الرابعة لرحلة مشروع رعاية صحية مشترك

السنة الرابعة لرحلة مشروع رعاية صحية مشترك
النقاط البارزة للتعاون بين جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأرامكو السعودية

منذ عام 1933، تفوقت أرامكو السعودية كشركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة والخيار األول للموظفين للعمل المفضل داخل 
المملكة وخارجها. لقد كانت الشركة العالمية رائدة حتى في تقديم خدمة الرعاية الصحية الشاملة لموظفيها وعائالتهم - لحوالي 

360،000 شخص - لمدة 80 عاًما، من خالل دائرة الخدمات الطبية بأرامكو السعودية.
ومع ازدياد تشعب الرعاية الصحية - بسبب العبء المتزايد لألمراض المزمنة والظروف المعقدة، والتقدم السريع في العالج 

والتقنيات، والنقص في القوى العاملة - أدركت أرامكو السعودية الحاجة إلى اختيار شريك موثوق في الرعاية الصحية لتحويل نظامها 
الصحي للمستقبل.

وفي يناير 2014، أطلقت أرامكو السعودية وشركة جونز هوبكنز الطبية الدولية، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية 
األكاديمية، مشروعًا مشتركًا وهو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ويعتز الشركاء بمناسبة اكمال أربع سنوات معًا في هذا المشروع المشترك للرعاية الصحية الفريد من نوعه، وللمشاركة بآخر اإلنجازات 
اإلكلينيكية والتعليمية لهذا العام:

بقلم: كريستين بينهيرو
كبيرة اختصاصي االتصال

جونز هوبكنز ميدسن إنترناشيونال
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تعزيز وتوسيع خدمات الرعاية السريرية
من خالل التعاون بين الطبيب والطبيب والمستشفى مع 

المستشفى، يقوم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و شركة جونز 
هوبكنز الطبية بإنشاء وتوسيع برامج الرعاية الشاملة التي تقدم 

أفضل المواهب الطبية وأحدث التقنيات. والهدف هو تلبية 
االحتياجات الفريدة للمرضى وزيادة الخيارات للحصل على رعاية 

محلية وفعالة عالية الجودة.
تشمل النقاط البارزة في هذا العمل

الجراحة القلبية: بعد ثالث سنوات من التعاون مع شركة جونز 
هوبكنز ميديسن،ومن خالل التخطيط الدقيق والموظفين 

السريريين الجدد والتدريب، أعاد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
إطالق برنامج جراحة القلب في 17 أبريل 2017. وتعزز هذه 

الخدمة اإلجراءات التي يمكن أن يقدمها أخصائيو القلب واألوعية 
الدموية في المركز. وهذا يعني أن بإمكان المزيد من مرضى 
القلب أن يستفيدوا من الرعاية ذات المستوى العالمي في 

الظهران بداًل من إحالتهم إلى مرافق أخرى للعالج.

علم األورام: يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاًرا بين 
النساء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل ُخمس الحاالت 
لة في اإلصابة باألورام. كجزء من خطة مركز جونز  الجديدة المسجَّ

هوبكنز أرامكو الطبي لتطوير مركز شامل لعالج أمراض الثدي، 
قام أربعة من أطباء المركز بمالحظة جوالت المرضى الداخليين 

وزيارة مرافق عالج المرضى الخارجيين في مؤسسات جونز هوبكنز 
ميديسن.

الجودة والسالمة: يعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عام 
2017 عام الجودة وسالمة المرضى، ويعمل جونز هوبكنز 

ميديسن على دعم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في جهوده 
المركزة لتعزيز ثقافة السالمة وتحسين تجارب المرضى. وقدم 
الشركاء لموظفي المركز فرًصا الكتساب المزيد من المعرفة 

والتدريب والمهارات من خالل ندوة سالمة المرضى التي أقيمت 
تحت إشرافهم المشترك، ومؤتمر القمة السنوي لجونز هوبكنز 

ميديسن حول سالمة المرضى، ومن خالل تلقي التوجيه من 
معهد جونز هوبكنز آرمسترونج للجودة وسالمة المرضى.

الكريات المنجلية: تعتمد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، بدعم 
من جونز هوبكنز ميديسن، على خبرائها في إدارة األلم، وأمراض 

الدم، وطب الطوارئ، والمختبرات، والصيدلة، وعلم النفس 
والعمل االجتماعي لمراقبة المرضى المصابين بداء الكريات 
المنجلية والمساعدة في تحسين نوعية حياتهم بشكل أكثر 

فعالية. وقد أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عيادة في 
مركز الظهران الطبي، ووضعت خطط عالج متعددة التخصصات 

لحاالت اإلصابة األكثر تكراًرا بداء الكريات المنجلية.

تطوير الفرص التعليمية والبحثية
ال تقتصر النظم الصحية الرائدة على دمج أحدث األبحاث 
والتكنولوجيا، بل إنها تعمل أيًضا على تطوير اكتشافاتها 

وابتكاراتها الخاصة لدفع مستقبل رعاية المرضى. ويشارك 
الطاقم الطبي واإلداري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وجونز هوبكنز ميديسن معارفهم ومهاراتهم في األبحاث السريرية 
والممارسات الطبية لضمان حصول المرضى على رعاية آمنة 

وفعالة وعالية الجودة.

خدمات الطوارئ الطبية: أجرى خبراء جونز هوبكنز ميديسن ومركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي تدريبات على مواجهة الكوارث في 

المركز الصحي في األحساء. وقد استجاب طاقم العمل في المركز 
لسيناريو في الوقت الحقيقي، حيث أصيب 12 شخًصا بجروح في 
حادث تحطم طائرة مروحية، مما تطلب من فرق خدمات الطوارئ 

الطبية القيام بفرز الضحايا، وإجراء اإلسعافات األولية، وإجالء 
الوفيات، واالستجابة الحتياجات كل مصاب. أتاحت تدريبات 

مواجهة الكوارث لخبراء قسم خدمات الطوارئ الطبية في المركز 
تحديد الفجوات وحلها لضمان جاهزية فريق العمل والمرافق 

لالستجابة لجميع حاالت الطوارئ.
إدارة السمنة: يعمل جونز هوبكنز ميديسن بالتعاون مع مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي لتعزيز الترابط بين الخدمات المتضمنة في 
تقديم برنامج ناجح إلدارة السمنة، بما في ذلك التغذية وعلم 

النفس والتمريض وتنسيق الرعاية والتثقيف الصحي. قام األطباء 
المعالجين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بزيارة بالتيمور 
لمالحظة زمالئهم في جونز هوبكنز ميديسن أثناء إجراء حاالت 
جراحية لعالج السمنة - منذ دخول المرضى وحتى خروجهم - 

وقام جونز هوبكنز ميديسن بنشر البيانات التي يستخدمها أطبائه 
المعالجين لمراقبة التأثيرات طويلة األجل إلجراءات إدارة السمنة.

زيارة الدكتور هنري برايم، رئيس قسم جراحة األعصاب بجامعة 
جونز هوبكن



صفحة ٢6

حفل تخرج الدفعة األولى لبرنامج الدكتوراه الوحيد واألول من نوعه 
في ممارسة التمريض في المملكة

وتشمل أبرز األعمال في هذا المجال:
التعليم المستمر: يعمل خبراء جونز هوبكنز ميديسن مع 

الممارسين الطبيين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المدربين 
والمؤهلين على أعلى مستوى – في جميع التخصصات وعلى 

جميع المستويات المهنية - لتوفير فرص تعليمية لتعزيز مهاراتهم 
الطبية والقيادية والبحثية. ويواصل جونز هوبكنز ميدسن توفير 

الموارد التعليمية ألطباء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عبر 
اإلنترنت ومن خالل الجوالت الميدانية والندوات والمؤتمرات في 

الظهران.
برنامج الدكتوراة في ممارسة التمريض: احتفل مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وكلية التمريض بجامعة جونز هوبكنز بتخريج الدفعة 

األولى لبرنامج الدكتوراه الوحيد واألول من نوعه في ممارسة 
التمريض في المملكة العربية السعودية. وقد أدى تخرج هؤالء 

الطالب إلى زيادة عدد الممرضات الممارسين الذين يحملون درجة 
الدكتوراه في المملكة العربية السعودية بنسبة الثلث تقريًبا.

البحث: يمكن أن تساعد االهتمامات والقدرات البحثية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - المعززة بالتعاون مع جونز 

هوبكنز ميديسن - في تحسين صحة األشخاص في المملكة 
العربية السعودية وخارجها على حد سواء. بفضل تحليل البيانات 
السريرية والوراثية ونمط الحياة، سيصبح أطباء المركز أكثر قدرة 
على توفير الرعاية الوقائية والمركزة التي يتم تخصيصها حسب 

السكان المحليين. وقد تشارك األطباء والباحثون من جونز 
هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بشكل تعاوني 
لتعزيز البنى التحتية البحثية للمركز وتحفيز المنشورات المرتبطة 
باألبحاث. وقد تعاونت كال الشركتين لنشر سبع مقاالت مراجعة 

من قبل النظراء في عام 2017.

W |  مايو  ٢٠١٨ E L L B E I N G                     



صفحة ٢٧

التقدم واالستثمار والزخم
ندوة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي حول سالمة المر

صرح د. دانيل ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي:"بينما نبدأ ندوتنا حول سالمة المرضى، اسمحوا 

لي بالتعبير عن الفخر بالتقدم الذي تم إحرازه، والطاقة التي 
يتم استثمارها في هذا المجال شديد األهمية وزخم العمل 

داخل المملكة، كما يتضح من إطالق المركز السعودي العتماد 
المنشآت الصحية". وأضاف "علينا أن نواصل قيادة هذا التحول 

المطلوب بشدة في مجال الرعاية الصحية إلى ثقافة سائدة."
هكذا بدأت ندوة المركز السنوية الرابعة لسالمة المرضى. وخالل 
هذا الحدث الذي استمر يومين، استمع حوالي 300 من مقدمي 

الرعاية الصحية بعناية إلى مقدمي العروض وتفاعلوا بنشاط 
في مباحثات المائدة المستديرة وجلسات طرح األسئلة وتقديم 
األجوبة. وخالل االستراحات، تعارف األشخاص وتبادلوا األفكار 

حول سالمة المرضى وسبل التقدم فيها. 
وقال مجد عبد الهادي شقدار، مساعد المدير العام لالعتماد، 
المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية "كان الموضوع 

األساسي للندوة واضًحا في تأسيس ثقافة سالمة المرضى في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي"  وأضاف "هذا هو هدف المركز 
السعودي العتماد المنشآت الصحية لكل مقدم رعاية صحية في 
المملكة. وباستخدام برنامج االعتماد الخاص بنا، فإننا نتعاون مع 

منظمات الرعاية الصحية لتطوير إطار عمل سالمة المرضى."
وتراوحت العروض من مفهوم سالمة المرضى إلى تشخيص 

األمراض، والشؤون الخاصة في العديد من المجاالت الطبية في 
المستشفيات وقيمة تبادل المعرفة من خالل البحث والنشر. 
وقال د. ديفيد نيومان-تاكر ، الحاصل على الدكتوراة من كلية 

الطب بجامعة جونز هوبكنز: "يجب أن أعبر عن مدى اندهاشي 
بهذا العدد الكبير من األشخاص الذي أظهروا اهتمام ومشاركة 

كبيرة بالموضوع." وأضاف "من الواضح أن الجميع ملتزمون 
بفعل الصواب في الوقت المناسب وتحقيق تقدم جدير بالثناء." 

W  |  مايو  ٢٠١٨ E L L B E I N G التقدم واالستثمار و الزخم                                                   



صفحة ٢٨

تم تقييم أكثر من 200 مشروع بحثي من قبل فريق من الخبراء 
شمل ممثلين من المجلة الطبية البريطانية، ومشروع العدوى في 
مواقع الجراحة من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وقد حصدت 

دراسة "التحول الجذري" وهي دراسة أجريت بالتعاون بين جراحة 
العظام والتمريض وتحسين الجودة المركز األول.

وقال د. مجيب منظري، مدير األطباء في قسم العظام في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، "لقد كان من دواعي سروري أن يحصل 
فريق العمل على تقدير من المستوى الوطني". وأضاف "إن نجاح 
هذه الدراسة يمثل األثر اإليجابي الذي سيعود على المرضى. لقد 

كانت بالفعل مجهوًدا ناجًحا على مستوى تخصصات متعددة"

٢ ٠ ١ ٨ | مايو    W E L L B E I N G فوز مشروع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لسالمة المرضى بالمركز األول                          

فوز مشروع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لسالمة المرضى بالمركز األول

مؤتمر سالمة المرضى الثامن التابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني

"كان من دواعي السرور البالغ 
ر عمل الفريق على  أن ُيقدَّ

المستوى الوطني".
د. مجيب منظري

مدير قسم جراحة العظام
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



صفحة ٢٩

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

٢ ٠ ١ ٨ | مايو    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 أرامكو السعودية،١١٠ لألمن وسيارات 

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

اإلسعاف و ٩٩٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٠١١٠ 5٧٢ ١٣ ٩66+

األحساء: اتصل على ٩٩٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
٩٩٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:٠١١٠ 6٧٣ ١٣ ٩66+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧١١٠ 5٧6 ١٣ ٩66+.

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 ٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-٩66+ 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- ٣٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم  ٨٨٨٣-	 
 +٩66-٨٧٧-١٣

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

+٩66-٨٨٨٣-٨٧٧-١٣        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة ٣٠

أسئلة حول ماي تشارت )MyChart(؟
األسئلة الشائعة ونتائج ماي تشارت

اسئلة شائعة بخصوص ماي تشارت 

التسجيل في ماي تشارت بدون رمز التفعيل )رابط المسار السريع(

الخطوة األولى

تفضل بزيارة صفحة التسجيل الذاتي للتسجيل عبر اإلنترنت.

الخطوة الثانية

أمأل الحقول المطلوبة. يرجى مالحظة أن الحقول - بما في ذلك 
تهجئة اسمك - يجب أن تطابق سجلك الطبي في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي لكي يتم تفعيلها.

الخطوة الثالثة

اضغط "إرسال".

فيما يلي إجابات لبعض األسئلة األكثر شيوًعا حول ماي تشارت.

هل يمكنني مشاهدة السجل الصحي لطفلي أو سائر المرضى 
في ماي تشارت؟

نعم يمكنك ذلك. وهذا ما يسمى بدخول بالنيابة.

في معظم الحاالت، إذا كنت أحد الوالدين لطفل قاصر، يمكنك 
تسجيل الدخول إلى حساب ماي تشارت الخاص بك، والدخول 

عبر خاصية النيابة إلى حساب طفلك. قد تكون هناك استثناءات 
لظروف عائلية غير عادية.

وعالوة على ذلك، إذا حصلت على موافقة الزوج/الزوجة أو الوالد 
أو أي مريض بالغ آخر، فيمكنك الدخول إلى حسابه أيًضا. يرجى 

اتباع الخطوات أدناه إلكمال طلب الدخول بالنيابة.
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الخطوة األول

سجل دخول إلى حساب ماي تشارت الخاص بك.

الخطوة الثانية

أنقر على "تخصيص الصفحة" من عالمة تبويب 
"اإلعدادات".

الخطوة الثالثة

انقر على طلب دخول بالنيابة للولوج إلى نموذج 
سجل طفلك.

أو

انقر على "منح تصريح لدخول فرد بالغ إلى 
نموذج التسجيل الخاص بي". مالحظة: يجب أن 
يكون لدى هذا الفرد حساب ماي تشارت نشط 

بالفعل.

الخطوة الرابعة

أمأل الحقول المطلوبة. يرجى مالحظة أن الحقول 
يجب أن تتطابق مع سجلك الطبي، لكي ُتمنح 

الموافقة على دخول الوكيل.

انقر "إرسال". سُيرسل طلبك إلى مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي لمعالجته.

إذا كانت بعض معلوماتي الصحية على ماي 
تشارت غير صحيحة، فماذا أفعل؟

تستمد معلومات ماي تشارت الخاصة بك 
مباشرة من سجلك الطبي اإللكتروني. ولذا 

في هذه الحالة، اطلب من طبيبك تصحيح أي 
معلومات غير دقيقة في زيارتك التالية للعيادة. 

ُتراَجع معلوماتك الصحية وُتحَدث في سجلك 
الطبي اإللكتروني بعد كل زيارة.

لقد نسيت كلمة المرور. ماذا أفعل؟

اتصل بمكتب دعم ماي تشارت. من خارج 
المملكة العربية السعودية، اتصل على الرقم 
+966138773888 -الرقم الداخلي 8. ومن 

داخل المملكة العربية السعودية، اتصل على 
الرقم-8003054444 الرقم الداخلي 8، لطلب 

كلمة مرور جديدة وآمنة. يمكنك أيًضا النقر على 
رابط "نسيت كلمة المرور" في صفحة تسجيل 
الدخول إلعادة تعيين كلمة المرور عبر اإلنترنت.

بمن أتصل إذا كنت أواجه مشكلة في التسجيل 
في ماي تشارت أو التنقل داخل حسابي؟

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التسجيل في 
ماي تشارت أو ترغب في االستفسار عن أي 

مسألة، يرجى التواصل مع:

مكتب دعم ماي تشارت

 	MyChart@JHAH.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 8003054444 – تحويلة 8	 

بمن اتصل إذا كان لدي مشــكلة خاصة 
بخدمة العمالء؟

إذا كان لديك مشكلة خاصة بخدمة العمالء، يرجى 
التواصل مع قسم عالقات المرضى عبر البريد 

اإللكتروني PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال على الرقم 8003054444 )من األحد إلى 

الخميس، ومن الساعة 7 صباًحا حتى 4 عصًرا(.
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ساعات العمل في رمضان
ساعات العمل من 7 صباحا إلى 4 مساء، من األحد إلى الخميس ما لم يذكر خالف ذلك

بقيق
مختبر االستالم :٧ صباحا - ٤ مساء

عيادة االسنان:
٧ صباحا - ٤ مساء: يونيو، 6، ٧، ٨، ١٣,١5

من الساعة ٩ ص إلى الساعة ٣ مساء: 
يونيو  ٩، ١٢، ١٤

لطلب أو إلغاء موعد مع األسنان اتصل 
على الرقم ٨٠٠-٣٠5-٤٤٤٤

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

:patientrelations@JHAH.com، هاتف 
٨٠٠-٣٠5-٤٤٤٤ أو مراجعة مكتبنا في ابقيق 

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

الليل يوميا.
الرعاية األولية: من الساعة ٧ صباحا إلى 

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

األحساء
مختبر اإلستالم: ٧ صباحا - ٣:٣٠ مساء

األسنان: يراجع المرضى بقيق أو عيادات 
األسنان في العضيلية .

لطلب أو إلغاء موعد اإلتصال على
 ٣٠-٨٠٠5-٤٤٤٤

عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في األحساء من الساعة ٧ صباحا إلى ٣:٣٠ 
مساء.

الصيدلية: ٢٤ ساعة
الرعاية األولية: من الساعة ٧ صباحا إلى 

الساعة ٣:٣٠ عصرا. 
الخدمات الطبية الطارئة بعد  ساعات 

العمل الطارئة.

مركز المدرا الصحي
التبرع بالدم: )مغلق(

الصيدلية: ١١ صباحا - ٣ مساء

عيادة الراكة
الرعاية األولية: كل أربعاء من الساعة ١٠ 

صباحًا إلى ٤ مساًء.
الصيدلية: الهاتف ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠، ٢٤ ساعة.

لتحديد موعد: اتصل على مركز االتصال 
المركزي على ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠، اختار التحويلة 
رقم ١ للظهران. عند التحدث مع الموظف 

اذكر أنك تحجز موعدا مع عيادة الراكة.

الظهران
بنك الدم: مفتوح للتبرعات من الساعة ٨ 

مساًء إلى الساعة ١ ظهرًا. للتسجيل تلفون 
6٧٧٠/66٣٨-٨٧٧ خالل ساعات العمل العادية 

)٧ صباحًا - ٤ مساًء(.
مختبر االستالم:

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

cancerCare: ٧ صباحًا - ٢:٣٠ بعد الظهر
المختبر التخصصي:  ٧ صباحًا - ٤ مساًء

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

اتصل على الرقم ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠،. 
عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

:PatientRelations@JHAH.com، هاتف 
٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا في األحساء 

من الساعة ٧ صباحا إلى ٣:٣٠ مساء.
الصيدلية : جميع المواقًع.

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

الزيارة العابرة: من ٧:٣٠ صباحًا حتى ١:٣٠ 
صباحًا.

زيارة نهاية األسبوع للرعاية األولية : ١٠ صباحًا 
- ٤ مساًء و٧:٣٠ مساًء - ١:٣٠صباحًا.

ساعات الزيارة: من السبت إلى الخميس، 
الغرف و غرف العناية القائقة من  ٤ إلى ٨ 

مساء
الجمعة: ١٢:٣٠ - ٨ مساًء

األعياد و العطل: ٢- ٨ مساًء.

رأس تنورة
مختبر االستالم: ٧ صباحا - ٤ مساء

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

بالرقم ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠
عالقات المرضى: لالتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ أو مراجعة مكتبنا 

في رأس تنورة، من الساعة ٧ صباحا إلى ٤ 
مساء حتى ١٠ يونيو، ثم من ٩ صباحا إلى ٣ 

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

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

العمل

العضيلية
مختبر االستالم: ٧ صباحا - ٣:٣٠ مساء

طب األسنان: من الساعة ٧ صباحًا - ٣:٣٠ 
مساًء يونيو ٩،١٢،١٣،١٤،6

العيادة مغلقة يونيو ٧ و ٨ 
و ٨:٣٠ صبحًا - ٢:٣٠ مساًء يوم يونو ١٢،5  
لطب أسنان األطفال و العالج. لطلب أو 

إلغاء موعد طب األسنان اتصل على الرقم 
.٣٠-٨٠٠5-٤٤٤٤

عالقات المرضى: لإلتصال بنا بشان 
الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 

 ،PatientRelations@JHAH.com:
هاتف ٤٤٤٤-٣٠5-٨٠٠ 

الصيدلية: من ٧ صباحا إلى ٣:٣٠ مساًء
وخدمات الطوارئ: بعد ساعات العمل
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إرشادات السياقة اآلمنة في رمضان
بقلم: باسم فوطا

وحدة التغذية السريرية وخدمات اإلطعام

يساهم صوم رمضان المبارك في تعزيز الصحة حيث أن للصيام فوائد 
صحية متعددة ولكنه يعتبر تحديًا للسالمة على الطرق خاصة إن كان 

رمضان مصادف ألشهر الصيف الحارة حيث ان الصيام مرتبط بتغيير 
مواعيد تناول الطعام وساعات العمل و عادات النوم.

لألسف أن معدالت حوادث السير واإلصابات تزيد في شهر الصيام نتيجة 
للسلوكيات الخاطئة لبعض السائقين وخاصة قبل موعد اإلفطار حيث 

يقوم البعض بتجاوز السرعات المحددة للوصول إلى المنزل لتناول وجبة 
اإلفطار مع األهل واألصدقاء.

ويقول خبراء الصحة إن الجسم يعاني من هبوط مستويات السكر أثناء 
ساعات الصيام ويزيد الجفاف وهذا يعمل على اإلحساس بالتعب والدوخة 

وضعف النظر وقلة التركيز واإلنتباه على الطرق أثناء السياقة.
كما يسبب تناول كمية كبيرة من الطعام وبسرعة أثناء وجبة اإلفطار 

باإلحساس بالتعب و اإلرهاق مما يعمل على تقليل اإلنتباه والتركيز على 
قوانين السياقة اآلمنة على الطرق. 

خطة السياقة اآلمنة على الطرق لتقليل مخاطر حوادث السير:
الحصول على النوم الكافي.	 
تناول الطعام الصحي والمتوازن وتجنب تناول وجبة إفطار كبيرة.	 
التخطيط للسياقة وخاصة للمسافات الطويلة مع التخطيط ألوقات 	 

العمل وتجنب ساعات إزدحام المركبات أو زيادة السرعة المحدودة 
وتجنب الطرق المزدحمة في ساعات المساء قبل وجبة اإلفطار.

المحافظة على نشاط الجسم وممارسة التمارين الرياضية لتحسين 	 
أداء الدورة الدموية. والوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية 

الصحية في المساء )خالل ساعة أو ساعتين بعد وجبة اإلفطار(.
تناول وجبة السحور قبل وقت الفجر وذلك إلمداد الجسم والدماغ 	 

بالطاقة خالل ساعات النهار. واألغذية الموصى بها خالل وجبة 
السحور هي األغذية بطيئة الهضم والبروتينات قليلة أو خالية الدسم 

والفواكه الطازجة أو الجافة.

شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الفطور والسحور بمعدل 	 
8 أكواب يوميًا وتقليل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين 
وخاصة خالل وجبة السحور حيث يعمل الكافيين على إدرار البول 
وإنخفاض سوائل الجسم مما يساهم في زيادة مشكلة الجفاف 

خالل ساعات النهار.
اإلعتدال في تناول الملح وأألغذية المالحة لكونها تزيد من اإلحساس 	 

بالعطش والجفاف خالل ساعات النهار مما يقلل من درجة التركيز 
واإلنتباه على الطرق أثناء السياقة.

غسل الوجه واألطراف بالماء البارد عند اإلحساس بالعطش أثناء 	 
السياقة.

أخذ قسطا كافيا من الراحة عند السياقة لمسافات طويلة.	 
تجنب السياقة عند اإلحساس بالمرض أو التعب أو النعاس والتي 	 

تؤدي إلى قلة التركيز وعدم إتخاذ القرارات السليمة أثناء السياقة ومن 
المهم عدم اإلستمرار بالسياقة عند اإلحساس بالدوخة والتعب.

ينصح السائقين المصابين بمرض السكري بالمحافظة على 	 
مستويات سكر الدم وأن يقوموا بكسر الصيام في حالة تعرضهم 

إلى هبوط مستويات سكر الدم. ومن المهم أن يحملوا معهم دائمًا 
بطاقة التعريف عن مرض السكري ومادة غذائية سكرية مثل العصير 

لتناوله في حالة هبوط مستوى سكر الدم لديهم كما يجب عدم 
السياقة بحالة اإلحساس بهبوط مستوى سكر الدم.من المهم أن 
تكون الرؤية لدى السائقين واضحة وأن يكون لديهم المقدرة على 

رؤية األجسام المتحركة والسيارات األخرى في ساعات المساء. كما 
يجب التأكد من سالمة السيارة وإنارتها األمامية والخلفية وأن تكون 
النوافذ نظيفة وخالية من الغبار حيث أن كل هذه العوامل تقلل من 

متعددة الرؤية الواضحة للسائقين.
ممارسة السياقة الدفاعية دائمًا وتجنب السرعات الزائدة واإللتزام 	 

بقوانين السالمة على الطرق والسياقة اآلمنة خالل شهر رمضان 
المبارك وبعده.
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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 +٣٨٨٨-٨٧٧-١٣-٩66+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميا وألربع وعشرين ساعة طوال أيام األسبوع. 
وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، الرجاء االتصال بمركز االتصال 
المركزي )CCC( من الساعة ٧ صباحًا إلى ٤ عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

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