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جائزة السالمة الوطنية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لنجاحه في منع عدوى مجرى الدم كالبسي

مدخل جديد لنموذج رعاية صحية جديد رعاية بال موعد بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تقنية ترو بيم تعزز تقنية العالج باإلشعاع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

المؤتمر العالمي الثاني عشر ألمراض السرطان لعام 20١8

يركض األطفال من أجل صحة أفضل

فن وعلم الحركة.األحدث في علم العالج الطبيعي

ندوة تقنية: التعرف على مشاكل الصحة النفسية في مكان العمل

١0 سنوات من العمل التطوعي 

يهتم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بصحة أطفالكم  

 يوم المرح لألطفال المصابين بالسكري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطب

تعرفوا على موظفينا 

تعيينات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديدة

إعالنات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

شركة أرامكو للصيانة الهندسية حملة المسؤولية االجتماعية "ال للسجائر االلكترونية"

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي

التبرع بالدم ينقذ حياة آخرين 

األضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المخاطر الثالثة الكبار: السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم

43 متبرع حصيلة حملة التبرع بالدم بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء

أفضل 20 نصيحة غذائية لعالج السمنة

 نصائح غذائية وصحية للطقس البارد

 التغذية في اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير 

JHAH.com. التحول الرقمي في االتصاالت للرعاية الصحية

 جائزتي أفضل مبادرة تسويق والتميز لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مركز األحساء الصحي. يتوسع لخدمتك بشكل أفضل 

أبرز فعاليات 20١8

المجالس االستشارية للمريض واألسرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤتمر رعاية محورها المريض 

جراحة القلب. نجاح في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ثقافة عادلة . الندوة السنوية الخامسة لسالمة المرضى لمركز  جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

داخل هذا العدد
د                    لعد ا ا  هذ خل  ا د                                                                                                             2 0 ١ ٩ ء  شتا   |   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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صفحة ١

  2 0 ١ ٩ ء  شتا   |   W E L L B E I N G جائزة السالمة الوطنية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لنجاحه في منع عدوى مجرى الدم كالبسي                                                                  

وزير الصحة، معالي الدكتور توفيق  بن فوزان الربيعة، يقدم جائزة 
السالمة الوطنية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لنجاحه في منع 

.CLABSI عدوى مجرى الدم كالبسي

وزير الصحة، معالي د. توفيق الربيعة، يقدم جائزة السالمة الوطنية 
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لنجاحه في منع عدوى مجرى الدم 

كالبسي. 
الرياض - قدم معالي الدكتور توفيق بن فوزان، وزير الصحة، 

للدكتور سعيد اليامي، رئيس قسم الجودة وسالمة المرضى، 
والدكتور جعفر التوفيق، مدير الجودة/الوقاية من العدوى، جائزة 

السالمة الوطنية لنجاح المركز في منع العدوى التي تنشأ في 
األنبوب الذي ينظم مجرى الدم من خالل تغيير السلوك لمنظمة 

عالية الموثوقية وذلك في المؤتمر السعودي الدولي األول 
لسالمة المرضى في الرياض المنعقد في 2 ديسمبر.

وتعطى هذه الجائزة المرموقة لتقدير األفراد والمؤسسات الذين 
أظهروا مستويات عالية من االلتزام لضمان سالمة المرضى. 
وقدمت ما يقرب من ١١00 منظمة مشاريع للمسابقة. ويوفر 

هذا المؤتمر، وهو مبادرة حكومية أطلقت في مارس 20١٧ كجزء 
من رؤية المملكة 2030، فرًصا لمقدمي الرعاية الصحية للتواصل 

وإنشاء الشراكات وتبادل االستراتيجيات المبتكرة حول سالمة 
المرضى.

قال الدكتور اليامي: "إن رؤية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
هي أن يكون رائًدا إقليمًيا في جميع جوانب الرعاية الصحية بما 
في ذلك الجودة وسالمة المرضى". وأضاف : "إن استالم هذه 

الجائزة الهامة هو خطوة ممتازة في هذا االتجاه. ويسعى مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي دائًما إلى أن تكون حاالت اإلضرار بمرضانا  

صفًرا". 
معدل العدوى لمجرى الدم هو مؤشر رئيسي مقبول دولًيا لسالمة 

المرضى وقد نجحت وحدات الرعاية الطبية والجراحية وطب 
األطفال في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى خفض حاالت 
العدوى إلى صفر ألكثر من عام. ترتبط عدوى مجرى الدم  بزيادة 
معدالت الوفيات )حيث تصل إلى 2٥٪( ، لذلك فإن القضاء على 

هذه العدوى يعني إنقاذ األرواح. إن هدف مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي هو الحصول على معدالت صفرية في وحدات العناية 

المركزة المتعددة التابعة له. وقال الدكتور جعفر التوفيق: " كان 
ذلك نتيجة لجهد متعدد التخصصات شمل موظفين من الخطوط 

األمامية إلى اإلدارة العليا"، وأضاف: "نحن فخورون لكننا نبقى 
متيقظين وملتزمين بثقافة سالمة المرضى"



صفحة 2
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 مدخل جديد لنموذج رعاية صحية جديد
رعاية بال موعد بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 ساعات الخدمة
ألحد إلى الخميس، من ٧ صباًحا إلى ٩ مساًء )آخر وقت لتسجيل 

الحضور الساعة 8:30 مساًء(
نهاية األسبوع والعطل الرسمية، من ٧:30 صباًحا إلى ٩ مساًء 

)آخر وقت لتسجيل الحضور الساعة 8:30 مساًء(.
عند الحاجة لرعاية طبية عاجلة خارج ساعات الخدمة، الرجاء 
التوجه لخدمات الطوارئ الطبية بمركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي. 
ال تتوفر الخدمات الصحية العامة مثل الفحص الروتيني، 

التحويل ألي من الخدمات التخصصية، إعادة تعبئة وصفات 
األدوية وطلب التحاليل المخبرية في الرعاية بال موعد. إذا كنت 

بحاجة ألي من هذه الخدمات، الرجاء القيام بحجز موعد في 
عيادة الرعاية األولية عن طريق االتصال بمركز االتصال المركزي 

4444-30٥-800 أو باستخدام ماي تشارت. 

صمم هذا النموذج لوضع المريض في مركز الرعاية الصحية بناًء 
على عقود من تجربة الرعاية في إدارة الخدمات الطبية في أرامكو 

السعودية وسنوات من التجربة في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي.

تتوفر الرعاية بال موعد للمرضى الذين يعانون من أمراض طارئة 
ولكنها ال تهدد الحياة وال تستدعي رعاية طبية عاجلة. وقد صمم 

هذا النوذج لمنح المرضى إمكانية الوصول الفوري لخدمات مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وقال د. عمر العموش، طبيب أسرة: "إن هذه العيادة مذهلة فهي 
مصممة خصيًصا لدعم الرعاية بدون موعد، كما أنه لمن الرائع رؤية 
فريق الرعاية بدون موعد المتفاني والمدرب خصيًصا للعمل بشكل 

تعاوني والتواصل بفعالية لتقييم وعالج المرضى". 
تحدد خطة العالج بناًء على شكوى المريض لضمان العالج األكثر 
كفاءة وفعالية لكل مريض. إذا كان بإمكان الممرضة أو الممرض 
تقديم الرعاية للمريض، فسيقومان بذلك، وإذا قررا أن المريض 

يحتاج إلى معاينة من قبل الطبيب، فسيتم عرضه على طبيب أسرة 
معتمد.

وقال د. سعيد القحطاني، مدير برنامج معهد العافية: "تم تصميم  
هذا النموذج الجديد في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ليس فقط 
لتلبية االحتياجات الفورية لمرضانا، بل لضم عناصر تسهل الوصول 

إلى الرعاية المستمرة مع مقدم الرعاية األولية المختار".

وقد صرح د. دانييلي ريغامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "يسرنا أن يكون لدينا أول مركز من نوعه في 

الرعاية العارضة بالمملكة العربية السعودية. إن منهجنا في مجال 
الرعاية العرضية نموذج لكيفية رعاية صحة المجتمع بشكل أكثر 

فعالية وكفاءة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة".



صفحة 3

  2 0 ١ ٩ ء  شتا   |   W E L L B E I N G تقنية ترو بيم تعزز تقنية العالج باإلشعاع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي        

 تقنية ترو بيم
تعزز تقنية العالج باإلشعاع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المؤتمر العالمي الثاني عشر ألمراض السرطان لعام 20١8

برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود، 
أمير المنطقة الشرقية، يمثله نائبه سمو األمير أحمد بن فهد آل 

سعود، تم افتتاح المؤتمر العالمي الثاني عشر ألمراض السرطان 
لعام 20١8 والذي نظمه مركزنا وجمعية السرطان ومستشفى 

الملك فيصل التخصصي.

هناك حاجة إلى العالج اإلشعاعي لما يقرب من ثلثي مرضى 
السرطان كجزء من عالجهم.

 يستخدم معهد األورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
مسرعات خطية منذ سنوات عديدة لتقديم العالج اإلشعاعي. لقد 

زاد من قدرته من خالل إطالق مسّرعه الخطي ترو بيم الثاني.  
إن تقنية ترو بيم ال تقلل فقط من وقت االنتظار بالنسبة 

للمرضى، ولكن األهم من ذلك أنها تتضمن أحدث التطورات 
لتوفير عالج دقيق ومأمون وعالي الجودة في وقت أقصر بكثير. 

 يقول الدكتور ماجد العثمان، مدير قسم العالج باألشعة "في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يمكننا القيام بعملية مسح 3٦0 
درجة خالل دقيقتين بواسطة هذا المسرع، مما يقلل من وقت 

العالج إلى النصف. ويساعد هذا على تقليل الشعور بعدم الراحة 
لدى المريض مع تحسين كفاءة العالج ووضع العالج اإلشعاعي 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ليكون أفضل مركز سرطان 

في العالم".



صفحة 4

في الفترة من ١2-١3 ديسمبر 20١8، أقام قسم خدمات العالج 
الطبيعي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الندوة السنوية 

الثالثة إلعادة التأهيل بعنوان "فن وعلم الحركة". كان هدف الندوة 
التي حضرها أكثر من 300 من أخصائيي الرعاية الصحية، هو تبادل 
المعرفة القائمة على األدلة في العالج الطبيعي، والعالج المهني 

والعالج اللغوي وكذلك موضوعات األطراف الصناعية وتقويم 
العظام.

حضر المتحدثون والمشاركون من مستشفيات ومنظمات رعاية 
صحية من جميع أنحاء المملكة حيث ناقشوا مواضيع مختلفة من 
أنظمة التصنيف وأدوات التشخيص إلى أحدث العالجات القائمة 

على األدلة لمجموعة واسعة من األمراض بما في ذلك اضطرابات 
الدماغ والمشاكل السلوكية وآالم أسفل الظهر واإلعاقات . 

  2 0 ١ ٩ ء  شتا   |   W E L L B E I N G يركض األطفال من أجل صحة أفضل                       

يركض األطفال من أجل صحة أفضل
زيادة الوزن أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى العديد من األمراض. إذا 

كان طفلك يعاني من زيادة في الوزن في سن مبكرة، فإن ذلك 
سيعرضه لخطر أكبر والحتمالية اإلصابة بمجموعة من األمراض 

الخطيرة خالل حياته.
نتيجة لذلك، قام قسم خدمات طب األطفال بمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي ببدأ برنامج صحي لألطفال كجزء من دراسات عيادة 

السمنة. مدربو البرنامج هم عبد الله الجود، العداء األولمبي 
السابق في المملكة العربية السعودية، ومزنه النصار، رياضية 

سعودية. 
تقول مزنة "إن الهدف هو استخدام الركض لمساعدة األطفال على 
النمو بصحة جيدة واتباع نظام تغذية صحي، ولكن الهدف الحقيقي 

هو مساعدة كل طفل على رؤية نفسه كرياضي وفائز". 
بدأ البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أشهر في منتصف سبتمبر 
الماضي وسيستمر حتى منتصف مارس 20١٩. هنالك حالًيا 20 
طفاًل تتراوح أعمارهم بين ٥ و ١3 عاًما مسجلون في البرنامج. 

وصرحت د. ريم الخاطر، مديرة قسم طب األطفال في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي "بعد مرور شهرين فقط، فقد األطفال وزًنا 

ملحوًظا، ولكن األهم هو أنهم يرسمون صورة صحية ألجسامهم".
للتسجيل في البرنامج ارسل على البريد اإللكتروني: 

REEM.KHATER@JHAH.com
للمزيد من المعلومات عن د. خاطر, قم بزيارة الموقع: 

https://www.jhah.com/en/find-a-doctor/dr-reem-al-khater

فن وعلم الحركة
األحدث في علم العالج الطبيعي

"أسفر المؤتمر عن الكثير من األفكار حول كيفية 
مواصلة تنمية مهاراتي ومؤهالتي المهنية"

فؤاد عبد الله، أخصائي عالج طبيعي، دكتوراه، أستاذ علم 
األعصاب والعالج الطبيعي، جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل



صفحة ٥
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 ندوة تقنية: التعرف على مشاكل الصحة 
النفسية في مكان العمل

بقلم: سراج الله خان

خليل المشعل، البالغ من العمر 34 عاًما، ممارس صحي سعودي 
يعمل بنشاط في مجال التطوع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  

)إدارة الخدمات الصحية ألرامكو السعودية سابًقا( منذ عام 200٩.
بدأ المشعل رحلته في مركز رأس تنورة الصحي، لكنه لم يكن يشعر 

بالرضى بالفرص المتاحة. نتيجة لذلك، انضم إلى إدارة الخدمات 
الصحية ألرامكو السعودية كمتطوع في التمريض طوال الوقت. 
استمر لمدة أربعة أشهر، يركب الباص إلى الظهران أربعة أيام في 

األسبوع وفي عام 20١0، حصل على أول وظيفة بدوام كامل كممرض 
قانوني في وزارة الصحة، لكن ذلك لم يوقفه عن العمل التطوعي. 

في عام 20١١، انضم إلى النوبة الليلية لبرنامج التطوع الصيفي إلدارة 
الخدمات الصحية ألرامكو السعودية. 

إن سبب بقاء خليل اليوم كمتطوع نشط هو شغفه بالعطاء وقضاء 
وقته في القيام بعمل هادف.

يقول المشعل: "أن تكون جزًءا صغيًرا من شيء كبير وتكون قادًرا على 
رد الجميل للمجتمع أمر مجزي بشكل ال يمكن للمال أن يقدمه".

المشعل يشجع دائًما على العمل التطوعي كلما سنحت له الفرصة.
نحن هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نحيي جهوده ونشكركم.

في ١١ ديسمبر، تم تأسيس أول فرع من اللجنة الدولية للصحة 
المهنية )ICOH( في المملكة العربية السعودية بثالثين عضًوا تم 
تسجيلهم خالل ندوة ICOH للتعرف على مشاكل الصحة النفسية 

في مكان العمل.
حضر الندوة التي قام بتنسيقها مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

والفرع السعودي من اللجنة الدولية للصحة المهنية وجامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، أكثر من ١00 من أخصائيي الطب المهني، 

والمقيمين الطبيين، وطالب الماجستير في الصحة العامة، 
والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأكاديميين من المملكة العربية 

السعودية ومملكة البحرين.
تحدث في هذا المؤتمر عدد من خبراء الصحة المهنية في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي و ترأس د. محمد محمد، مدير طبي، 
الجلسة األولى. وأكد د. مروان بحيصي، رئيس إدارة الصحة 

والسالمة والبيئة واألمين العام للجنة ICOH، فرع المملكة العربية 
السعودية، األهمية والحاجة للطب المهني في المملكة العربية 

السعودية وكذلك التكاليف النفسية واالجتماعية والمادية العالمية 
التي تعزى إلى اإلجهاد في مكان العمل.

تحدث د. باسم بارقبة، أخصائي الطب المهني، عن سوء استعمال 
العقاقير في مكان العمل وقدم د. معظم زيدي، أخصائي الطب 
المهني، نموذج السلوك المعرفي والعالج المعرفي السلوكي. 

وناقش د. ديفيد كوك مشاكل الصحة النفسية الشائعة في مكان 
العمل. 

بقلم: دانا محمد 

 ١0 سنوات من العمل التطوعي 

هل أنت مهتم بالعمل التطوعي؟ قدم طلبك اليوم إلى:
خدمات التطوع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

Email: Volunteer.Healthcare@JHAH.com
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يهتم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
بصحة أطفالكم

إذا ذهبت إلى الراشد مول بالخبر في 2٩ أو 30 نوفمبر أو مجمع العثيم في األحساء في ٧ ديسمبر ، فقد تكون قد شاهدت حملة مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي التوعوية لصحة األطفال. استفاد ما يقرب من ١،300 عائلة من الحملة للتعرف على الصحة الجسدية والنفسية 

واالجتماعية لألطفال قبل الوالدة حتى سن الرابعة عشرة.
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أقام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الخميس ١٥ نوفمبر 20١8 في 
حي أرامكو السعودية السكني في الظهران، فعالية ترفيهية مفتوحة 
لألطفال المصابين بالسكري  لرفع الوعي بالمرض وذلك تزامًنا مع 

اليوم العالمي لمرضى السكري. مع أكثر من 280 من الحضور. أعطى 
يوم المرح فرصة لآلهالي لالجتماع مًعا، وتبادل خبرتهم من مثقفي 

داء السكري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

يوم المرح لألطفال المصابين بالسكري 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
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تعرفوا على موظفينا 

"أنا أهتم ألن تعليم الطفل عن صحة الفم 
هي خطوة نحو حياة مليئة باالبتسامات 

الصحية".

د. محمد الزاير
استشاري طب أسنان األطفال

"أحب العمل كممرضة في مركز 
األحساء الصحي، و يرجع ذلك جزئيًا إلى 

أنني ولدت هنا، و كنت أتلقى الرعاية 
الصحية فيه. لكن األهم من ذلك هو 

انني أحب العمل هنا ألنني أتدرب يومًيا 
على مهاراتي وأحسنها في بيئة عملي 

التي تتميز بمهنية عالية".

ليلى المطوع
أخصائي أول تمريض

مركز األحساء الصحي 
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سناء العمودي

اعتباًرا من 1 يناير 2019، تم تعيين السيدة سناء العمودي مديرة إدارية لغرفة العمليات. كانت السيدة سناء العمودي 
كبيرة محللي األعمال في قسم المختبرات منذ 23 عاًما، وستقوم اآلن باستخدام خبرتها في دورها الجديد لمساندة فريق 

الجراحة في إدارة المواعيد لغرفة العمليات. 
خالل رحلة السيدة العمودي في العمل، تم تعيينها كمشرف لمختبر علم األحياء الدقيقة ثم تولت منصب المشرف العام 

لخدمات المختبرات، وأنهت رحلتها مع المختبر كمنسقة تنمية الموارد البشرية والتدريب للموظفين.
عملت السيدة العمودي مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تطوير برنامج التدريب على سحب الدم، وكانت 

عضًوا في تأليف كتاب دليل الطالب لسحب الدم.

يتمنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لها التوفيق

فهد القرشي
بعد تقديم طلب رسمي ومراجعة مركزة من قبل لجنة البحث 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، تم تعيين د. فهد القرشي، 
بكالوريوس طب وجراحة، وزميل الكلية الملكية لألطباء 

والجراحين، وحامل درجة الماجستير في إدارة األعمال، رئيًسا 
لقسم التخدير والعناية الحرجة. 

 الدكتور القرشي هو استشاري تخدير وزميل في الكلية الملكية 
لألطباء والجراحين في كندا. عمل كمسئول في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي للتخدير في قسم التوليد، وعيادة ما 
قبل التخدير، كما عمل مديًرا لقسم ضمان الجودة، ورئيًسا 

للجنة إدارة التعليم، ورئيًسا للجنة التوظيف، وعضًوا في 
لجنة المؤهالت واإلمتيازات، إضافة إلى عضويته في لجنة 

اإلمتحانات العلمية في المجلس السعودي للتخدير، والهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية.

 بصفته رئيًسا لقسم التخدير والعناية الحرجة، أظهر د. فهد 
القرشي خالل األشهر القليلة الماضية، التزامه ببناء شراكات 

تعاونية لتحقيق رعاية محورها المريض.

تعيينات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديدة 
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إعالنات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
تحديث ساعات عمل التقييم الطبي لرخصة القيادة

ابتداًء من يوم األحد، 3 فبراير 20١٩
يتيح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الفرصة اآلن لموظفي أرامكو 

السعودية وأفراد عائالتهم المسجلين فيه للحصول على التقييم 
الطبي الالزم إلصدار رخصة القيادة من خالله.

التفاصيل وجدول ساعات العمل على النحو التالي:

موظفي أرامكو السعودية:
الموقع: الظهران، غرفة رقم ١30، استقبال عيادة الطب المهني، 

المبنى رقم ٥٥3
ساعات الخدمة: أيام األحد فقط، من الساعة ٧:30 صباًحا إلى 

الساعة 3 عصًرا، الحضور بدون موعد، باستثناء الحضور من 30:١١ 
صباًحا إلى ١2:30 ظهًرا )وقت الغداء(.

ساعات الخدمة ألفراد العائلة المسجلين:  
الموقع: الظهران، غرفة رقم ١١٦، استقبال عيادة الطب المهني، 

المبنى رقم ٥٥3
ساعات الخدمة: أيام األحد واألربعاء فقط، من الساعة 4 عصًرا إلى 

الساعة ٦ مساًء، الحضور بدون موعد.

األحساء: الموظفين وأفراد عائالتهم المسجلين
)ال يوجد أي تغيير في األوقات(:

الموقع: عيادات الرعاية األولية، استقبال عيادة النساء واألطفال
ساعات الخدمة: أيام األربعاء فقط، من الساعة ١2 ظهًرا إلى الساعة 
3 عصًرا. لحجز موعد، الرجاء االتصال بـ 4444 30٥ 800، الحضور بدون 

موعد ويقبل في حالة وجود شاغر فقط.

ماذا أحضر
بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة.	 
فصيلة الدم )يمكنكم الحصول عليها من الجزء الخلفي لبطاقة 	 

أرامكو السعودية(.
·الموظفون غير السعوديين يجب عليهم  إحضار التأشيرة 	 

الصادرة لهم بالتاريخ الهجري.
على المواطنين السعوديين معرفة تاريخ ميالدهم الهجري.	 
على أفراد العائلة المسجلين إحضار بطاقة الهوية الوطنية 	 

)الزوج، الوالد، أو الكفيل( أو رقم اإلقامة.
الدعم

إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص الفحص الطبي المطلوب 
للحصول على رخصة القيادة، فالرجاء االتصال بأرقام الهواتف 

التالية:
الظهران: عيادة الطب المهني: هاتف رقم 0١3-8٧0-8٩١٦	 

األحساء: عالقات المرضى، هاتف رقم ٦١3١-٥33-0١3	 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي غير مرتبط بمراكز اختبار رخص 

القيادة السعودية، وال يمكنه مساعدتك في تقديم طلب رخصة 
القيادة السعودية. 

ماذا تتوقع
سيستغرق االختبار من ١0 إلى ١٥ دقيقة تقريًبا.	 
يتم تقديم هذا التقييم إلى إفادة وهو النظام اآللي لوزارة 	 

الصحة، ويظل في النظام لمدة ٦0 يوًما
الفحص مجاني بالكامل.	 



صفحة ١١

  2 0 ١ ٩ ء  شتا   |   W E L L B E I N G                                                                                                                                   

إعالنات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
المستجد في إجازات عيادة األسنان المرضية

ترغب عيادة األسنان إعالمكم أن تقارير اإلجازات المرضية التي 
تصدر من خالل النظام ويستطيع رئيس الموظف االطالع عليها لم 

تعد متوفرة إلكترونًيا.
ويمكن الحصول على نسخة مطبوعة ومختومة من تقرير اإلجازة 

المرضية من خالل مكتب استقبال عيادة األسنان أو من خالل 
مكتب عالقات المرضى الموجود في عيادة األسنان، غرفة رقم ١٩8 

بالطابق األول.
لالستفسارات ذات الصلة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  

.Dental.PatientRelations@JHAH.COM

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يهتم

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لديه أكثر خدمة صحة مهنية شاملة في المملكة العربية السعودية. تماشًيا مع االلتزام برؤية المملكة 
2030 نشارك في تدريب وتطوير األطباء المقيمين من وزارة الصحة في طب األسرة وذلك من خالل اسبوع التدريب على الطب المهني 

بالتعاون مع وزارة الصحة حيث نشارك ثقافتنا وخبرتنا في مجال الطب المهني. 
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في 4 ديسمبر 20١8 ، ألقى الدكتور رضا 
المؤمن، استشاري الطوارئ في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عرًضا حول 
األنواع األكثر شيوًعا لإلصابات الرياضية 

وأفضل طريقة لمنعها. لقد تعلم جمهور 
الدكتور المؤمن عما يجب عليهم القيام به 

من أجل اإلحماء المناسب قبل ممارسة 
التمارين الرياضية، والعتاد الواقي الذي 
يجب أن يرتدوه لرياضتهم وأجزاء الجسم 

األكثر تضرًرا واألفضل لمنع اإلصابة.

تمت دعوة وحدة الترويج الصحي للمشاركة 
في حملة المسؤولية االجتماعية التي نظمتها 

إدارة وحدة التنقيب والحفر. ركز موضوع الحملة 
على السجائر اإللكترونية التي تستهدف طالب 
مدرسة اإلمام سعود الكبير ومعلميهم لزيادة 

معرفتهم ووعيهم حول اآلثار الصحية الستخدام 
أجهزة تدخين النيكوتين اإللكترونية. شاركت 

إدارة الوقاية من الخسائر في أرامكو والعديد من 
شركات النفط في العرض المتعلق بالموضوع. 

وقد حضر هذا الحدث حوالي 200 شخص واختتم 
بمأدبة غداء تقدير للمشاركين على جهودهم 

ومشاركتهم.

شركة أرامكو للصيانة الهندسية 
حملة المسؤولية االجتماعية

"ال للسجائر االلكترونية"
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مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي

تقول والدة زوجي دائًما أن مركزاألحساء الصحي هو منزلها الثاني، 
ليس ألنها تقضي الكثير من الوقت هناك، ولكن بسبب تعامل 

JHAH #JHAHPeople #AlHasa#"الموظفين معها. آمنة الجعفري
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 التبرع بالدم ينقذ حياة 
آخرين 

حقق بنك الدم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
معلًما هاًما عندما جمع 2٥.000 وحدة دم. لإلحتفاء 
بهذه المناسبة الهامة في إنقاذ حياة الناس، قدم 

عبدالعزيز التركي رئيس الجمعية السعودية للتشجيع 
على التبرع باالعضاء والتبرع بالدم، وعبدالرحمن 

المقبل، مدير عام وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
تذكاًرا إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

عودة إلى الماضي:

تحدي 30 سنة

 صورة غير مؤرخة - الفريق الطبي 
يسجل مالحظات ويقرأ ملفات 

المرضى.

لنترك تحدي الـ١0 سنوات ولننظر أعمق لتاريخنا. 
إليكم قبل وبعد و30 عاًما بينهم.
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عودة إلى الماضي:

عودة إلى الماضي:

 الفريق الطبي يسجل مالحظات 
ويقرأ ملفات المرضى

طالب تمريض سعودي يساعد 
برعاية المرضى في  مركز 

الظهران الصحي
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عودة إلى الماضي: ١٩52

عمال سعوديون يبنون مركز 
الظهران الصحي في عام 

1952

عودة إلى الماضي: ١٩4٩

جناح في مركز الظهران الصحي 
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   ورشة عمل حول إدارة 
اإلجهاد لموظفي ان 

جي بي دي في أرامكو 
السعودية 

هيئة مركز جونز هوبكنز 
ارامكو الطبي تعمل 

كفاحصين في البورد 
السعودي لطب األسرة

ندوة مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي حول 

قرحة القدم الناتجة عن 
السكري 

أقام مركز أبقيق الصحي - إدارة الرعاية األولية ، بقيادة علي المال ، المدير الطبي 
NGPD   ورشة عمل حول إدارة اإلجهاد لموظفي أرامكو السعودية في قسم ،
بتاريخ 20 ديسمبر 20١8 في إطار حملة السالمة السنوية. جرى دعم هذا الحدث 

من قبل قسم تعليم الممارسة السريرية والبحوث ، بقيادة الدكتورة أماني باغبي 
مديرة التمريض ، وشارك أكثر من ١00 موظف في هذا الحدث ، وتم تلقي 

تعليقات إيجابية من العديد من المشاركين.
خالل ورشة العمل هذه ، تم طرح عدد من األسئلة أثارها موظفو أرامكو 

السعودية وقياداتهم ، وتم تقديم إحصائيات عالمية عن اإلجهاد ، باإلضافة إلى 
نتائج دراسة  مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي التي ُكتبت حول اإلجهاد ، وشملت 

الموضوعات األخرى العوامل المسببة لإلجهاد وكيفية إدارة اإلجهاد.
باإلضافة إلى ذلك ، تم تعريف المشاركين بخطط إدارة شخصية إلى جانب 

السياسة الجديدة المصممة لتعزيز بيئة السالمة.

الدكتور سفيان ملحم ؛ أخصائي طب األسرة  في قسم الرعاية االولية بالظهران . 
الدكتور هادي العنزي أخصائي طب أسرة ومدير قسم الطوارئ وبرنامج االقامة لطب األسرة. 

 الدكتور كنعان كنعاني رئيس قسم الرعاية األولية بالظهران 
عملوا كفاحصين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، االختبار النهائي للبورد السعودي لطب األسرة الذي أقيم في الدمام في 

20 نوفمبر ، 20١8.

الدكتور سفيان ملحم ، أخصائي طب األسرة  والدكتورأنيس فاروقي ، أخصائي طب األسرة والدكتورعبد الزاكر محمد ، 
أخصائي طب األسرة ، شاركوا في الندوة حول قرحة القدم الناتجة عن السكري التي عقدت في الفترة من ١٦ إلى ١٧ يناير 

20١٩ ، في قاعة محاضرات مركز الظهران الصحي.

األضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي و جونز هوبكنز ميديسن يقدمان

مؤتمر متعدد التخصصات يركز على الصحة األيضية للقلب

استضاف مؤخًرا، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز 
ميديسن بالتعاون مع الكلية األمريكية لألطباء مؤتمًرا في 

مدينة الخبر تحت عنوان "السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم: 
استراتيجيات ناشئة لتحسين صحة القلب واأليض". 

حضر المؤتمر ما يقارب الـ٥٥0 مشارًكا من األطباء، واألساتذة، 
والباحثين البارزين الذين يمثلون 40 منظمة مشاركة، في ثالثة 

أيام من العروض، وورش العمل، والجلسات التي تركز على كيفية 
الوقاية من أمراض القلب وأمراض األيض بشكل أفضل.

يقول الدكتور سهيل أبو شليح، استشاري الغدد الصماء في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذي ناقش في المؤتمر الصحة 
والعبء اإلقتصادي لمرض السكري والبدانة في المملكة العربية 

السعودية: "هذه هي المرة الرابعة التي نعقد فيها هنا مؤتمًرا 
مشترًكا متعدد التخصصات بمشاركة مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي وجونز هوبكنز ميديسن، ولكنها المرة األولى التي نعقد فيها 
ندوة حول الصحة األيضية للقلب". 

يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة غير الصحي إلى أمراض التمثيل 
الغذائي للقلب، وتشمل هذه األمراض أمراض القلب واألوعية 

الدموية واأليض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وارتفاع 
ضغط الدم، والسكتة الدماغية.

مثل هذه الظروف مجتمعة هي السبب الرئيسي للوفيات التي 
يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، وجد أن 

ما يقرب من نصف موظفي أرامكو السعوديين وأفراد عائالتهم 
الذين يتلقون الرعاية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يواجهون 
مخاطر متزايدة من مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.
في مطلع عام 20١8 ، بدأ  مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز 

هوبكنز ميديسن التعاون إلنشاء نموذج مستدام لمجتمع أكثر 
صحة. يستخدم هذا النموذج مناهج وقائية تعتمد على السكان 

لمعالجة عوامل أخطار أمراض القلب األيضية. 
يقول الدكتور كمبرلي جودزوني، خبير إدارة الوزن في جونز هوبكنز 

ميديسن وأستاذ مساعد في الطب: "بالعمل معا، يمكننا تحسين 
صحة القلب األيضية عن طريق تبني البرامج التي أثبتت فعاليتها 

في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لمرضى مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي". 

وصرح الدكتور دانييلي ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "لقد عملنا مع جونز هوبكنز في هذا 

المؤتمر لتوفير منصة متعددة التخصصات للممارسين واألساتذة 
لمناقشة أحدث االبتكارات والتحديات المرتبطة بمتالزمة القلب 

األيضية". وأضاف: "لم يكن المؤتمر ناجًحا فحسب، بل كان شاهًدا 
على تطور مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كشركة رائدة في مجال 

الرعاية الصحية وكنموذًجا قيًما للمملكة حيث تسعى جاهدة 
للوصول إلى التحول الصحي المرسوم  في  رؤية المملكة  2030". 

"كان هذا الحدث وسيلة هامة لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن لتحديد مسارات 
التفاعل مع المجتمع المحلي والمساهمة في تحسين 

رفاهية مجتمعنا الجسدية والعقلية واإلجتماعية وليس 
فقط السعي لتغييب المرض أو العجز".

الدكتور أحمد الخلف، استشاري الصحة النفسية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي: 

"عندما جئت إلى المملكة العربية السعودية للمرة 
األولى كطبيب قلب في أواخر الثمانينات ، لم يكن 

من الشائع جًدا أن يكون هناك مواطن سعودي يعاني 
من متالزمة الشريان التاجي الحادة في وحدة الرعاية 

التاجية، بينما أجنحة القلب لدينا مليئة اآلن بالمرضى 
السعوديين".

الدكتور إريك ماك ويليامز، استشاري أمراض القلب في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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43 متبرع حصيلة حملة التبرع بالدم بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء

نظم فريق أحساء بايكرز للدراجات النارية بالتنسيق مع مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء حملة للتبرع بالدم في يوم السبت 

 .20١8/22/١2
وذكر المنسق لحملة التبرع؛ فني المختبر علي الهزيم بأنه تم قبول 

43 متبرًعا واستثنى 3٦ شخص ألسباب صحية. وتأتي مثل هذه 
الحمالت اإلنسانية لتوطد العالقة بين أفراد المجتمع، ولتوضيح 

أهمية التبرع، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين الناس. 
من جهته، وجه الكابتن يوسف الصاهود، قائد األحساء بايكرز، 

شكره إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء، ولرجال 
األمن على تنظيم دخول الدراجات وحسن تعاونهم، وكذلك الفرق 

المشاركة والتي تضمنت فرق إتحاد األحساء والنت ورك بايكرز 
والشرقية بايكرز. 

وقدم رئيس قسم المختبرات الطبية بمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي باألحساء، محمد الغيث شكره وتقديره إلى كل الجهات 
التي ساعدت على نجاح حملة التبرع بالدم من قسم التمريض 
والمسعفين والمتطوعين وإدارة المستشفى. وذكر أن "التبرع 

بالدم عمل تطوعي يساعد في إنقاذ حياة األشخاص،
 وقد يكون أحد هؤالء األشخاص من أفراد عائلتك". وأضاف 
"يتم فصل كل وحدة دم إلى العديد من المكونات منها خاليا 

الدم الحمراء والبالزما والصفائح الدموية. وبالتالي فإن تبرعك قد 
يساهم في إنقاذ حياة العديد من األشخاص".

علي الهزيم
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أفضل 20 نصيحة غذائية لعالج السمنة

السمنة هي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تسبب مشاكل طبية 
واجتماعية ونفسية واقتصادية لكل من األفراد والمجتمعات، 

حيث تزيد من خطر إصابة الشخص بالعديد من األمراض المزمنة 
مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز 

التنفسي، والسكتة الدماغية، والسرطان. وفًقا لتقرير منظمة 
الصحة العالمية لعام 20١8، فإن السمنة تصيب أكثر من 30 ٪ من 

سكان العالم. 
لكن الخبر السار هو أن السمنة يمكن الوقاية منها. إذا أردت أن 

تعيش حياة صحية تناول طعاًما متوازًنا ومغذًيا لتبقى نشطا في 
جميع مراحل حياتك.

يمكن للعادات التالية أن تساعدك على تحسين جودة حياتك إما من 
خالل مساعدتك على الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد 

الذي يعرضك لخطر العديد من األمراض المزمنة: 
تناول وجبات صغيرة أكثر. عدم تناول بعض الوجبات الرئيسية . ١

ليس خياًرا صحًيا. من المهم أن تبدأ يومك بوجبة إفطار صحية 
وتنهيه بعشاء مبكر قبل ساعتين على األقل من موعد النوم.

كل ببطء وامضغ كل لقمة جيًدا، حيث تستغرق المعدة 20 . 2
دقيقة لتخبر دماغك بأنك قد شبعت. من المستحسن التوقف 

قسم التغذية الطبية و خدمات الغذاء
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عن تناول الطعام عندما تشعر 
بالشبع بشكل معتدل دون الشبع 

المفرط.
اشرب كمية كافية من الماء )8 . 3

أكواب في اليوم واستبدل العصائر 
والمشروبات المحالة والمشروبات 

الغازية بالماء(. يمكنك تحسين 
طعم الماء بالنعناع أو شرائح التفاح 

أوالبرتقال أوالعنب أو الليمون.
استبدل القلي بالخبز أو الشوي أو . 4

الغلي وتقليل الزبدة ومحسنات 
الطعم الدهنية.

زيادة كمية األطعمة الغنية . ٥
باأللياف بما في ذلك الفواكه 

الطازجة، والخضروات، والحبوب 
الكاملة، والبقوليات. الحد من 

تناول الزبدة والسمن أو زيت النخيل 
وجوز الهند، واستخدام الزيوت 

الصحية مثل زيت الزيتون، زيت 
الكانوال، أو زيت الذرة باعتدال.

التقليل من تناول اللحوم الغنية . ٦
بالدهون، والنقانق، واللحوم 

المصنعة، والسامبوسه، والوجبات 
السريعة، والبطاطا، والشوكوالته، 

والبسكويت، والحلويات.
ابدأ الغداء أو العشاء بشوربة . ٧

خالية من الدهون، مثل الخضار أو 
الحبوب الكاملة أو البقول، لكبح 

الشهية وإشباع الجوع بسعرات 
حرارية أقل.

تجنب التسوق عندما تشعر بالجوع. . 8
قبل التسوق، تناول وجبة صغيرة 
مثل قطعة فاكهة، أو حليب قليل 
الدسم/خالي الدسم، أو زبادي، أو 

خضار.
استخدم نموذج "طبقي" لوجباتك . ٩

الرئيسية. امأل نصف طبقك على 
األقل بالفاكهة والخضار. من 

األفضل اختيار أطباق وأكواب 
صغيرة لطعامك وشرابك حيث أن 

استخدام أطباق أو أكواب كبيرة 
تجعل كميات الطعام فيها تبدو 

قليلة. 
استبدل منتجات األلبان كاملة . ١0

الدسم بالخالية من الدسم أو 
قليلة الدسم مثل اللبن، أو 
الجبن، أو اللبنة، أو الحليب.

استبدل الحلوى بالفواكه الطازجة . ١١
أو المجففة وتناول ما مجموعه 

4 حصص في اليوم. اختر األلوان 
الزاهية مثل البرتقال، والموز، 

والجريب فروت، والفراولة، 
والتوت، والتفاح األحمر أو 

األصفر أو األخضر، والعنب 
األحمر أو األخضر

تناول أربع حصص من . ١2
الخضروات يومًيا، خاصة تلك 
التي تحتوي على ألوان زاهية 
مثل الطماطم، الجزر، الخيار، 
الفلفل األخضر أو   األحمر أو 

األصفر، الباذنجان، القرنبيط، 
السبانخ، أو البروكلي. 

اختر اللحم الخالي من الدهون أو . ١3
الدواجن منزوعة الجلد والسمك 

المشوي في قائمة طعامك 
لمرتين في األسبوع على األقل. 

اختر الزيوت الصحية بداًل من . ١4
الزبدة والسمن أو زيت النخيل 
أو جوز الهند. استخدام الزيوت 

الصحية مثل الزيتون والكانوال أو 
زيت الذرة باعتدال.

ال تأكل عندما تشعر بالملل . ١٥
أو الحماس أو االكتئاب. من 

األفضل القيام بأنشطة أخرى 
مثل الزراعة أو القراءة أو التمرين 

بداًل من ذلك.
حدد األطعمة التي تأخذ . ١٦

وقًتا أطول في تناولها، 
مثل الخضراوات، والفواكه، 

والبقوليات، والخبز المحمص 
بداًل من الكربوهيدرات، أو 
الحلويات، أو العصائر، أو 

المعكرونة، أو الخبز األبيض.

إبقاء الطعام بعيدا عن األنظار . ١٧
وتجنب حفظ الطعام في غرفة 

الجلوس أو في غرفة النوم. البعيد 
عن العين بعيد عن الفكر. 

مارس التمارين بانتظام وبشكل . ١8
معتدل، مثل 30-4٥ دقيقة من 

المشي السريع، أو ركوب الدراجات، 
أو السباحة كل يوم.

قم بوزن نفسك في البداية وحدد . ١٩
الوزن المثالي بالتشاور مع طبيبك 

وأخصائي التغذية. قم بوزن نفسك 
أسبوعًيا دون حذاءك والبس نفس 

المالبس. أبلغ فريقك الطبي 
بالتقدم الذي أحرزته.

سجل ما تأكله كأصناف وأجزاء . 20
واذكر طريقة طبخك. ناقش سجل 

طعامك مع طبيبك وأخصائي 
التغذية.
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 نصائح غذائية وصحية للطقس البارد

يشكل الطقس البارد تحدًيا للكثيرين بالنسبة للحفاظ على وزن الجسم 
الصحيح وأداء التمارين المنتظمة حيث يرغب العديد منا في البقاء 

داخل المنزل وتناول المزيد من األطعمة والمشروبات الساخنة 
المحالة.

ومع ذلك ، من المهم في فصل الشتاء الحفاظ على نمط حياة صحي 
وعادات غذائية متوازنة بشكل جيد اعتمدتها في فصل الصيف. 

باإلضافة إلى ذلك، إليك بعض النصائح الغذائية الخاصة بالطقس 
البارد: 

تناول كمية كافية من الفواكه والخضراوات )٥ حصص على 	 
األقل في اليوم( لتزويد جسمك بالمواد الغذائية المطلوبة لتعزيز 

المناعة لمكافحة عدوى الشتاء، وال سيما فيتامين سي وبيتا 
كاروتين.

أدخل األطعمة الغنية بالبروبيوتيك )الناميات الحميدة الموجودة 	 
في األمعاء( مثل منتجات األلبان المخمرة )الزبادي قليل الدسم، 

اللبنة، أو أكتيميل، حيث أنها تدعم قدرة الجسم على مقاومة 
العدوى. 

المكسرات جيدة للدماغ والجسم، ولتكن غير مملحة وتؤخذ 	 
باعتدال )30 غم في اليوم( بسبب محتواها العالي من السعرات 

الحرارية. الكستناء المشوية عالج شتاء صحي تحتوي على سعرات 
حرارية أقل )١00 غم من الكستناء المشوية تحتوي على حوالي ١30 

سعرة حرارية( . 
حافظ على نشاطك داخل المنزل وحاول إجراء التمارين في الهواء 	 

الطلق عندما يكون ذلك ممكًنا حيث أن ضوء الشمس يساعد 
على إفراز السيروتونين، مما يقلل من رغبة الجسم في تناول 
الحلويات والمشروبات المحالة باإلضافة إلى استفادة أعضاء 

الجسم.
تجنب الجفاف في فصل الشتاء عن طريق شرب كمية كافية من 	 

السوائل يومًيا )8 أكواب يومًيا للحفاظ على ترطيب أعضاء الجسم 
وعملها بشكل جيد(. 

قسم التغذية الطبية و خدمات الغذاء
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 التغذية في اليوم العالمي للسرطان
 4 فبراير 

 "لون طبقك" يشجع الجميع على إضافة الفواكه والخضراوات ذات 
األلوان الزاهية إلى وجبات الطعام والوجبات الخفيفة ألنها تحتوي 

على نسبة عالية من مضادات األكسدة المعروف أنها تقلل من خطر 
اإلصابة بالسرطان، وتقلل من اإللتهابات وتحّيد المواد الكيميائية 

السيئة في جسمك المعروفة باسم الجذور الحرة. 
كما تعمل الفواكه والخضروات على تقوية جهاز المناعة وتقليل 

خطر اإلصابة بأمراض أخرى مثل السكتة الدماغية والخرف وأمراض 
القلب، وتوفر العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للعمل 

والسيطرة على اإلجهاد، وتساعد أيًضا على الهضم وإزالة السموم 
باإلضافة إلى تحسين طعم الغذاء. 

يجب أن تستهلك ما ال يقل عن خمس حصص من الفواكه 
والخضروات يومًيا، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على 

إدخال الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي:
خلط الفواكه مع الحليب والزبادي لصنع العصائر والكوكتيل. 	 

استخدم الحليب واللبن قليل الدسم أو الخالي من الدسم. 
أضافة الفواكه المجففة إلى حبوب اإلفطار.	 
إضافة الخضروات إلى السندوتشات واألطعمة األخرى مثل 	 

اليخنة، والبيتزا، والسامبوسه، واألرز، والمعكرونة، والحساء.
إضافة الفواكه إلى الكيك والحلويات لتقليل كمية السكر 	 

المضاف.
وجبة خفيفة من الخضار الطازجة أو الفواكه الطازجة/المجففة.	 

الفواكه والخضروات الملونة تشمل البرتقال، البطيخ، الشمام، 
الفراولة، العنب، الجريب فروت، القرع، الطماطم، السبانخ، القرنبيط، 

الملفوف، الجزر، الفلفل األخضر، والقرنبيط. هذه المواد ال تحتوي 

على الدهون، أوالكولسترول، أو الصوديوم، بل تحتوي على األلياف 
والكثير من الفيتامينات، والمعادن، والمواد الكيميائية النباتية، 

ومضادات األكسدة.

نصائح غذائية وصحية أخرى يمكن أن تقلل من خطر السرطان
تبني نمط حياة صحي وأداء األنشطة البدنية بانتظام	 
حافظ على وزن صحي وتقليل الدهون الزائدة	 
حافظ على رطوبة جسمك واشرب كمية كافية من الماء إلزالة 	 

السموم من جسمك
تجنب التدخين )اإليجابي والسلبي( والكحول	 
تناول وجبات صحية ومتوازنة غنية باأللياف، ومضادات األكسدة، 	 

والمواد المغذية
الحد من تناول الدهون المشبعة وغير المشبعة، واللحوم 	 

المعالجة والمعلبة، ومحسنات طعم السلطة الدهنية، والحلويات 
الدهنية.

الحد من تناول السكريات، المشروبات المحالة، المشروبات 	 
الغازية، الشراب والكربويدرات المكرر. 

استبدل الحلوى بالفواكه الطازجة أو المجففة	 
استبدل منتجات األلبان الكاملة الدسم بالقليلة الدسم او الخالية 	 

من الدسمأ
توقف عن قلي الطعام. استبدل ذلك بالشوي أو بالبخار وقلل من 	 

تناول الطعام بالفحم. 

قسم التغذية الطبية و خدمات الغذاء
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JHAH.com 
التحول الرقمي في االتصاالت للرعاية الصحية

الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  لمركز  الجديد  الرقمي  الصوت 
العربية  باللغتين  لك  ونقدمه  وعافيتك  حول صحتك  مصمم 

الصحية  والمعلومات  الخدمات  من  كبيرة  بمجموعة  واإلنجليزية 
زر.  لمسة  بمجرد 

الخواص الرئيسية: 
واإلنجليزية 	  العربية  باللغتين  متوفر 
٥0 خدمة سريرية	  أكثر من  المعلومات عن  إلى  الوصول 
الصحية 	  الطبي  أرامكو  برامج مركز جونز هوبكنز  اشتراك في   
الصلة 	  ذات  المعلومات  الكبير من  الكم  إلى  الوصول 

والزوار بالمرضى 
الخاص بك	  الطبيب  تعريف  االطالع على ملف 
التوفر( 	  الخاص بك )حسب  األولية  الرعاية  اختر طبيب 
أرامكو 	  الوظيفية في مركز جونز هوبكنز  الفرص   مراجعة 

لطبي ا
تويتر	  على  الطبي  أرامكو  جونز هوبكنز  مركز  رسائل  استعراض 
MyChart من أي مكان على الموقع	   التسجيل في 

صفحات الويب الرئيسية
الصفحة الرئيسية )النسخة العربية(

ابدأ رحلتك باللغة العربية إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هنا.

خدمات الرعاية
إلى مجموعة واسعة من  الوصول بسهولة  يمكنك  من هنا 

الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  بواسطة  المقدمة  الخدمات 
والطوارئ  واألسنان  والتخصصية  األولية  الرعاية  ذلك  بما في 

في  تجربتك  على  التركيز  مع  المهنية،  والصحة  الصيدلة  وكذلك 
تتوقع"  "ماذا  أقسام  تتوفر  الطبي،  أرامكو  مركز جونز هوبكنز 
المتخصصة  بخدماتنا  الخاصة  الويب  صفحات  عبر  المخصصة 

زيارة مركز جونز  الرعاية قبل  إلى معلومات حول  الحاجة  عند 
الطبي.    أرامكو  هوبكنز 

الصحة والعافية 
برامج مركز جونز هوبكنز  أحد  بالمشاركة في  أنت مهتم  هل 

ليس  والرفاهية  الصحة  بزيارة قسم  قم  الصحية؟  الطبي  أرامكو 
للتسجيل. بل  برامجنا  عن  المزيد  لمعرفة  فقط 

كيف تجد طبيبك 
إذا كنت  أطبائنا.  المزيد عن مؤهالت وخبرات واهتمامات  اعرف 

أو  البحث عن طريق االسم  تبحث عن طبيب معين، يمكنك 
التخصص. أو  الحالة  أو  الجنس  أو  الموقع 

المهن والتطور 
واإلقامة  تهمك  التي  المهنة  المزيد عن  يمكنك معرفة  من هنا 

جونز  مركز  المتوفرة في  التطوعي  العمل  والتدريب وفرص 
الطبي.  أرامكو  هوبكنز 

معلومات المريض
الصحية في مركز  المراكز  تبحث عن معلومات حول  إذا كنت 
أو  الخارجيين  المرضى  أو خدمات  الطبي  أرامكو  جونز هوبكنز 

الصحية فهذا  الموسوعة  إلى  الوصول  ترغب في  أو  المستشفى 
المناسب لك. الرابط  هو 

اتصل بنا
الصحية  مراكزنا  تكون  بنا"، ستجد متى  "اتصل  في صفحة 

أو  الصحية لك  الرعاية  لنا بشأن  رسالة  إرسال  مفتوحة، ويمكنك 
العائلة. أفراد  ألحد 

MyChart حول ماي تشارت
About MyChart هو المكان الذي تقرأ فيه عن بوابة  قسم 

الخاصة  الصحية  الرعاية  لتتولى  إليه  وتدخل  اإلنترنت  على  الصحة 
األولية  الرعاية  المواعيد مع طبيب  بك بشكل فعال مثل حجز 

الوصفة  إعادة  نتائج االختبارات وطلب  الخاص بك، وعرض 
الدوائية.  
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 جائزتي أفضل مبادرة تسويق والتميز لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي 

الطبي على  أرامكو  20١٩ - حصل مركز جونز هوبكنز  يناير   دبي، 
فاينانس. انترناشونال  جوائز  لتوزيع  السادس  الحفل  في  جائزتين 

بجائزة أفضل مبادرة  الطبي   ارامكو  فاز مركز جونز هوبكنز 
الصحية  الرعاية  لبوابة  الناجح  إلطالقها  الصحية  للرعاية  تسويق 

المرضى  رضا  وتحسين  الزبائن  خدمة  في  والتميز  للمرضى، 
لعامي 20١٧ و 20١8.

جائزة أفضل مبادرة تسويق في الرعاية الصحية
األول في  المستشفى  الطبي هو  أرامكو  مركز جونز هوبكنز 

)Epic( وهو  إيبيك  نظام  الذي طبق  السعودية  العربية  المملكة 
بدأ  العالم.  الرائدة في  اإللكترونية  الصحية  السجالت  أنظمة  أحد 

20١8 ويعتبر إطالق ماي تشارت  يناير عام  إيبيك في  تطبيق نظام 
أكثر اإلطالقات  التابعة إليبيك  المرضى  بوابة  )MyChart( وهو 

العالم. على مستوى  تاريخه  حتى  نجاًحا في 
يوًما   30 التسجيل واستخدام ماي تشارت خالل  كانت نسبة 

الواليات  للتطبيق في  األعلى ستخداًما  الربع  األولى من ضمن 
مركز  بها  قام  التي  الشاملة  التسويقية  الحملة  بسبب  المتحدة 

الطبي. أرامكو  هوبكنز  جونز 

جائزة التميز في خدمة العمالء في الرعاية الصحية
تجربة  لتعزيز  برنامجين  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  مركز  قدم 

الخطوط  ركز على موظفي  والذي  الرعاية  تجربة  برنامج  المرضى: 
بين  االتصاالت  لتوحيد  أهتم  أنا  وبرنامج  السريريين،  غير  األمامية 

الطبي. الطاقم  أفراد 

المرضى خالل  رضا  كبيرة في  تحسينات  البرنامجين  نتج عن كال 
التطبيق.  من  أشهر 

تقدم  األولى  الدرجة  أعمال من  فاينانس هي مجلة  انترناشونال 
وأوروبا.  وآسيا  األوسط  الشرق  لمناطق  والتحليالت  األعمال  أخبار 
خالل  من  المتميزة  بالشركات  سنوًيا  فاينانس  انترناشونال  تحتفل 

على عمالئها. إيجابي  تأثير  لها  كان  التي  االبتكارات  مكافأة 

العام  المدير  الرويلي،  هيثم  يقول 
رؤية مركز جونز  الشركة: "إن  لشئون 
أن يكون  الطبي هي  أرامكو  هوبكنز 

الرعاية  جوانب  جميع  إقليمًيا في  رائًدا 
الصحية." وأضاف : "إن الفوز بهذه 

أننا نسير على  يدل على  الجوائز 
مبادراتنا  خالل  من  الصحيح  الطريق 
الخالقة  الخدمة  مجال  في  الممتازة 

والتسويق".
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التوسع، فخالل  حالًيا طفرة في  الصحي  األحساء  يشهد مركز 
لإلعجاب من  مثيرة  قائمة  تقديم  الزمن، سيتم  فترة قصيرة من 

العيادات.  المزيد من  افتتاح  إلى  باإلضافة  الجديدة،  الخدمات 
20١8، بدأ مركز األحساء الصحي بتقديم خدمة  في أواخر عام 

تعد  لم  الخدمة.  لهذه  أسرة  وتم تخصيص ستة  المناظير  عمليات 
للذهاب  الصحي  األحساء  مركز  المسجل في  للمريض  حاجة  هناك 
أيًضا  تتطلب  والتي  الخارجية  الخدمة  هذه  على  للحصول  للظهران 

من شخص ما أن يرافقه عند العودة إلى المنزل. 
افتتح  مركز األحساء الصحي  أيًضا،  الماضي  العام  أواخر  في 
يعانون من  الذين  للمرضى  يمكن  القلب حيث  أمراض  عيادة 

وتعليمات من ممرضة  رعاية  يتلقوا  أن  خطيرة  قلبية  مشاكل 
للمرضى  يمكن  ما  حول  وصيدلي  تغذية  وأخصائية  متخصصة 

بمشاكل  اإلصابة  مخاطر  لتقليل  المنزل  في  به  القيام  وعائالتهم 
. قلبية

20١٩، بدأت غرفة عمليات  يناير عام  الثاني من  في األسبوع 
إجراء عدة جراحات عظام وعيون. يقول  مركز األحساء الصحي 

"نحن متحمسون جدًا  الجراحة  نضال عثمان، مدير قسم ما قبل 
األحساء؛  الجراحية هنا في  العمليات  أنواع من  أربعة  لتقديم 

وعمليات  العامة،  والجراحة  العيون،  العظام، وطب  جراحة  تشمل 
والحنجرة". واألنف  المناظير، 

باإلضافة إلى ذلك، يقدم مركز األحساء الصحي اآلن العالج 
يعانون  الذين  للمرضى  بالليزر  والعالج  البنفسجية  فوق  باألشعة 
لم تستجب  التي  الشديدة  إلى  المتوسطة  الجلدية  األمراض  من 

التمريض:  مديرة  نيدا سيريو،  تقول  التقليدي.  للعالج  جيد  بشكل 
األحيان  ١0-١٥ دقيقة في بعض  العالج لمدة  "يتلقى مرضانا 

 
 مركز األحساء الصحي
 يتوسع لخدمتك بشكل أفضل

 مركز األحساء الصحي. يتوسع لخدمتك بشكل أفضل 
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بمعدل ثالث مرات في األسبوع، واآلن، لم يعد من الالزم على 
لتلقي  الظهران  إلى  ثالث ساعات  مدتها  برحلة  القيام  المرضى 

بكثير". أسهل  حياتهم  مما سيجعل  العالج  هذا 
على  قادرة  التي ستكون  الكلى  قريًبا، ستقدم خدمة غسيل 

آن واحد وستكون مفتوحة ستة  ثمانية مرضى في  التعامل مع 
أن تستغرق عملية غسيل  يمكن  حالة،  اسبوعًيا، وحسب كل  أيام 

الغسل ثالث جلسات  ويتطلب  لكل جلسة  أربع ساعات  الكلى 
التمريض في مركز األحساء  الزين، مدير عام  أسبوعًيا. يقول علي 

الحياة  األحساء سيجعل  الخدمة في  توفير هذه  "إن  الصحي: 
وعائالتهم". المرضى  لهؤالء  بكثير  أسهل 

للعزل  منها  اثنتان  المركزة،  للعناية  غرف   ٦ افتتاح  قريبا  سيتم 
أكبر. يقول سليمان  لرعاية  بحاجة  الذين هم  للمرضى  و١0 غرف 

"جميع  المركزة:  العناية  وحدة  عن  المسئول  الممرض  السليمان، 
مؤهلون  وموظفونا  التقنيات  بأحدث  ومجهزة  للغاية  مريحة  غرفنا 

عالمية  رعاية  على  جيد لضمان حصول مرضانا  بشكل  ومدربون 
األحساء".   هنا في  المستوى 

نهًجا شاماًل  يتبع  الصحي  األحساء  السمنة في مركز  برنامج عالج 
أولًيا وتثقيًفا وإدارة وزن طوال  تقييًما  الوزن يتضمن  إلدارة 

التغذية  أخصائي  كبيرة  الزهير،  حمدة  تقول  المتابعة.  من  سنة 
خسارة  على  المرضى  لمساعدة  برنامجنا  تصميم  "تم  السريرية: 
بطريقة صحية". وزنهم  على  والحفاظ  اليها  يحتاجون  التي  الوزن 
يحسب  ال  للجسم  متطور  تركيبي  محلل  اآلن  التغذية  تستخدم 

الدهون  نوع  أيًضا  يحدد  ولكنه  الجسم فحسب،  كتلة  فقط مؤشر 
العضالت ومكان وجودها، ومقدار  وكتلة  ومكان وجودها، 

القلب  الجسم، وهو مفيد بشكل خاص في عالج مرضى  مياه 

إلى  إدخالهم  الذين تم  والكلى. إن مرضى مركز األحساء الصحي 
لتصميم  السريرية  التغذية  أخصائي  مع  اآلن  يعملون  المستشفى 
االلتزام  مع  يفضلونها  التي  األطعمة  يأكلوا  كي  الغذائية  خياراتهم 

لهم.  المقررة  الغذائي  النظام  بخطة 
العام، وستضم  أسنان جديدة في مطلع  افتتاح عيادة طب  سيتم 

8 غرف عالج أسنان حيث يحصل كل من  هذه الخدمة الجديدة 
الرعاية  وبعض  العامة  الرعاية  على  واألطفال  البالغين  المرضى 

. لمتخصصة ا
الصحي:  المال، مدير عام مركز األحساء  الدكتور خالد  يقول 

نقدمها  أن  يمكن  التي  الجديدة  الخدمات  بشأن  متحمسون  "نحن 
حثيث  بجهد  الصحي  األحساء  مركز  في  الجميع  ويعمل  لمرضانا 

العالمي  المستوى  ذات  الخدمات  أكبر عدد ممكن من  لتوفير 
بأعلى جودة  تزويدهم  أفضل مع  وعائالتهم  حياة مرضانا  لجعل 

الصحية". الرعاية  من  ممكنة 

 مركز األحساء الصحي. يتوسع لخدمتك بشكل أفضل 
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أبرز فعاليات 20١8

Child Health 
Awareness Campaign

تبرع بالدم
 لتنقذ حياة

Donate Blood ... Save Lives

2018 Summer 
Volunteer Program

My Choices, My Health

In�uenza (Flu) 
Vaccination 
Campaign
Protect yourself, your family, 
and your colleagues 
by getting a �u vaccination

 حملة التطعيم
 ضد اإلنــفـلـــــونـزا
احمي نفسك وأفراد أسرتك
وزمالءك في العمل بالتطعيم ضد اإلنفلونزا Meningococcal Vaccination 

Campaign

Hajj Immunization:

Be Active, 
Be Healthy

الحركة بركة

وحدة العالقات العامة

٢٠١٨ أبرز
فعاليات

البرامج

الحمالت
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Patient Safety
Symposium 2018

نحارب
السرطان
معًا

Control your asthma, 
breathe easy

حملة التوعية بالتوحد
ال بأس أن تكون مـخـتـلفــــــــــًا

قرقيعان وقرقيعان
 بين قصير ورميضان
 عادت عليكم صيام
 كل سنة وكل عام

Pharmacy Week 

Kidney Health
is in your hands

October 2018 ,29-27

التوعية

اإلحتفاالت و األيام الترفيهية

المؤتمرات
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 المجالس االستشارية للمريض واألسرة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مقابالت مع رؤساء المجالس االستشارية للمرضى والعائلة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المريض  تجربة  في  والتحسين  الطبية  الرعاية  في  المستمر  التميز 
الصحية  الرعاية  تحقيقه من قبل مقدمي  يمكن  واألسرة ال 

أسس موظفو  والعائلة.  المريض  إشراك  يتطلب  ذلك  بمفردهم. 
للمرضى  استشارية  4 مجالس  الطبي  أرامكو  جونز هوبكنز  مركز 

الصحية.  مرافقنا  جميع  تغطي  واألسر 

للمرضى  االستشارية  المجالس  تعمل  "سوف 
بين  الشراكة  لتفعيل  كطليعة  والعائالت 

ثقافة  لخلق  والموظفين  والعائالت  المرضى 
اإلنسان". محورها  رعاية صحية 

الدكتور دانييلي ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

األحساء و العضيلية
متى أسستم مجلسكم االستشاري للمريض واألسرة وما هي 

العقبة األكثر تحدًيا التي تجاوزتموها؟
بدأ المجلس كمجلس في األحساء للمريض والعائلة في يوليو 

20١8 وتوسع في نوفمبر 20١8 ليشمل ثالثة أعضاء يمثلون 
العضيلية. كان التحدي األساسي هو ضمان مشاركة كاملة من 
المرضى. كنا نحاول تنظيم أوقات االجتماعات لتناسب جداول 

شركائنا من المرضى.

 كم عدد المرضى الذين هم جزء من المجلس وكيف تم اختيارهم؟
لدينا حالًيا ثمانية أعضاء يتم ترشيحهم من قبل وحدة عالقات 

المرضى. نحن بصدد إضافة ثمانية أعضاء آخرين، ونحن نتشاور مع 
إدارة ومجتمع أرامكو السعودية. 

بما أننا نقوم حالًيا بالتعيين، يجب على أي شخص مهتم االتصال 
بعالقات المرضى. 

ما هي بعض األمثلة الناجحة للشراكات مع أعضاء المجلس ؟
أكملنا مؤخًرا استبيان رضا المرضى من خالل خدمات الصيدلة؛ 

يتم االنتهاء من النتائج والتحليل وسيتم اتخاذ اقتراحات المرضى 
والتوصيات من االستطالع. استندت فكرة االستطالع إلى اقتراح 
من المجلس االستشاري للمرضى واألسرة، كما أوصى مجلسنا 

بأن نقوم بالمزيد لتحسين استخدام مركز موارد عائلة األحساء 
لتعزيز تجربة المريض/األسرة عند زيارة المرافق.

األهداف العامة 
أولويات 	  تتجاوب مع  الصحية  الرعاية  أن  ثقافة تضمن  غرس 

واألسرة   المريض  وقيم 
والعائالت 	  المرضى  بين  المحترمة  الشراكات  تعزيز   

الصحية الرعاية  في  والمتخصصين 
المرضى	  ومبادرات سالمة  المستشفى  تعزيز جودة   
والعائلة	  المريض  رضا  تحسين   

كما شارك أحد أعضاء مجلسنا في فعالية لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي في أرامكو السعودية لتعريف الحضور بمركز 

األحساء الصحي وفوائد التسجيل للحصول على الرعاية وكان هذا 
ناجحا للغاية.

الرئيس: د. أحمد المعتز 
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رأس تنورة 
متى قمتم بتأســيس مجلســكم وما هي العقبة األكثر تحدًيا التي 

تجاوزتموها؟
تأســس المجلــس فــي ينايــر عام 20١8 ، وكان االجتماع األول 

فــي فبرايــر. التحــدي األكبــر حتى اآلن هو أن نســاعد مرضانا في 
التوصــل إلــى حلــول ليس فقــط للتعبير عن إحباطهم. مع مرور 

الوقــت، أصبحــت المجموعــة أكثر معرفــة ببعضها البعض وصريحة 
فــي التعبيــر عــن آرائهــا، كما أنهم أكثــر اهتماًما بكونهم جزًءا من 

حلول للمشــاكل وتقديم حلول لها. هذا يســاعد حقًا في تحقيق 
الثقة والنتائج.

كــم عــدد المرضــى الذين هم جــزء من  المجلس وكيف تم 
اختيارهم؟

لدينــا ١١ مريًضــا حالًيــا. تمتــد عضويــة الموظفين إلى نفس العدد، 
وفــي الواقــع ســيكون لدينا مــا يقارب من نصف عدد المرضى 

الذيــن يحضــرون في أي اجتماع.
ما هي بعض األمثلة الناجحة للشــركاء النشــطين مع أعضاء 

المجلس ؟
تــم توفيــر آالت البيــع فــي مناطق االنتظار في رأس تنورة من 

خــالل الحلــول واالقتراحات التــي جاءت من المريض. باإلضافة 
إلــى ذلــك، تم تحســين خصوصيــة المرضى من خالل التغييرات 

العمليــة التــي اقترحها أعضاء المجلس

نائب الرئيس: د. عرفان كوكبالرئيس :د. عمار الستار

“لقد ولدت في عيادة  رأس تنورة وشعرت أن 
إلى  واإلشارة  المساعدة  هي  االجتماعية  مسؤوليتي 

محمد  قال  الجيدة"،  والممارسات  التقصير  حاالت 
الجعيمة وعضو في  مناوبة في  الغامدي، مشرف 

الذي تلقيت  اليوم  مجلس رأس تنورة. وأضاف "في 
كنت  االستشاري،  المجلس  في  للخدمة  الدعوة  فيه 

متردًدا، لكنني قررت أن أحضر وأرى مدى حسن 
رأيت”. بما  تأثرت  اللجنة وحقا  ونزاهة 

الظهران

متى قمتم بتأسيس  مجلسكم  وما هي العقبة األكثر تحدًيا التي 
تجاوزتموها؟

كان أول اجتمــاع لنــا فــي أكتوبــر 20١8. وكانــت أكثر عقباتنا حتى 
اآلن جمــع كل أصحــاب المصلحــة مًعــا والقيام باالجتماع األول.

كم عدد المرضى المشاركين في المجلس وكيف تم اختيارهم؟
١0 مرضــى مشــاركون، تــم اختيارهــم باقتراح أو توصيات من أطباء 

الرعايــة األوليــة اآلخريــن ومن ثم عن طريق المقابلة الشــخصية. 
ما هو مثال الشراكة الناجحة مع أعضاء المجلس والموظفين؟

عبر أعضاء المجلس عن قلقهم بشــأن تلقي رســائل تذكيرية في 
وقــت متأخــر مــن اليوم، على ســبيل المثــال عند منتصف الليل. 
تعاونــت الرعايــة األولية مع وحدة التســويق واالتصال إلصدار 

اســتطالع باســتخدام تويتر حول الوقت المناســب لتلقي المذكرات 
ونتيجــة لذلــك قمنــا بتغييــر النظام بحيث يتم االرســال ما بين 

الســاعة الســابعة والثامنة مساء". 
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نائب الرئيس د. عاصم صفدار ، الظهران

المجلس  رئيس  نائب  الدكتور عاصم صفدر  قال 
الظهران:  في  والعائالت  للمرضى  االستشاري 

"لقد كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع ممثلي 
وقدموا  كبير  بشكل  منخرطين  كانوا  الذين  مرضانا، 

األوسع." حول مجتمعنا  ثاقبة  نظرة  لنا 

أبقيق
س: متى قمتم بتأسيس المجلس االستشاري للمريض واالسرة  

وما هي العقبة األكثر تحدًيا التي تغلبتم عليها؟
ج: لقد تم تأســيس هذا المجلس رســميًا في مارس 20١8 وكان 

هنالــك خشــية مــن المرضى بــأن أصواتهم وهمومهم لن يتم 
ســماعها ومعالجتها.

س: كم عدد المرضى الذين هم جزء من المجلس اإلستشاري 
للمريض واألسرة وكيف تم اختيارهم؟

ج: هنــاك ١3 مريًضــا ، تــم االتصــال بأغلبهم من قبل مندوب 
االتصــال الطبــي ، وتــم االتصال ببعضهــم من قبل طاقم العيادة.

س: ما هو مثال الشراكة الناجحة مع أعضاء  المجلس االستشاري 
للمريض واالسرة  والموظفين؟

ج: يجــري حاليــا تســريع خدمــات اإلحالة. تم تخفيض اإلحاالت 
المعلقة في أبقيق بنســبة ٧0٪ في الشــهر الماضي، ونحن نعمل 

حاليــا علــى نظــام نقل لتمكيــن المرضى من حضور المواعيد 
التخصصية في األحســاء ألقســام طب العيون ، وأمراض القلب ، 
الرئيس: د. علي المالوجراحة العظام ، وأمراض الجهاز الهضمي ، واألشعة والعالج المهني.

الرئيس: د.نزار ياسين، من المجلس االستشاري للمرضى 
والعائالت في الظهران 
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عقد يوم الخميس ١٥ نوفمبر ، اإلجتماع اإلفتتاحي للجنة التوجيهية لإلعتماد في قاعة مؤتمرات مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 
بالظهران . 

ترأس الجلسة السيد دانييل ريجامونتي ، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي ، وقد تضمن هذا العرض تقديًما 
بشأن عملية االعتماد التي 

قدمتها الدكتورة كارين 
ريجامونتي ، وبند معلومات 

من هادي عرجان كبير 
منسقي التفتيش على 

السالمة عن برنامج موائمة  
)شهادة وزارة العمل التي 
تفيد بأن مؤسستك تتبع 

أفضل الممارسات إلمكانية 
الوصول للمعوقين( 
ناقش أعضاء اللجنة 

لة حديًثا نتائج تقرير  المشكَّ
تقييم رعاية المرضى األخير 

الخاص بالظهران وشارك 
رؤساء المجالس اإلستشارية 
للمرضى التقدم والتحديات 
، وفي األسابيع القادمة ، 

سيتم دعوة أعضاء مجموعة 
المرضى في  مركز جونز 

هوبكنز ارامكو الطبي 
لالنضمام إلى اللجنة 

التوجيهية.

معايير العضوية
يضم المجلس اإلستشاري للمريض واألسرة  في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي ممثلين عن المرضى واألسر وموظفي مركز جونز 

هوبكنز ارامكو الطبي الذين يستوفون المعايير التالية:
العمر ١8 ســنة أو أكثر	 
أن يكــون مهتمــا بالرعاية الصحية	 
أن يكــون مريضــا او لــه مريــض قريــب في مركز جونــز هوبكنز ارامكو الطبي	 

إذا كنت ترغب في المشــاركة اتصل :
KHALID.AFNNAN@JHAH.com أو akua.afriyie@jhah.com، EILISH.KEAVENY@JHAH.com : ابقيق

األحســاء أو العضيلية: اتصل بعالقات المرضى
الظهــران: اتصــل بالرئيس أو نائب الرئيس 

0١3 8٧0 ٥١٦3 ،Linda Escott linda.escott@jhah.com، 013 870 5163 : راس تنورة

تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤتمر رعاية محورها المريض 
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جراحة القلب
نجاح في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

القلب ال  تنطوي على مخاطر وجراحة  الطبية  اإلجراءات  جميع 
يعيشون  الذين ال  للمرضى  الدولي  المعيار  ذلك.  تختلف عن 

2.32٪. في الفترة من أبريل  30 يوما من جراحة القلب هو  بعد 
القلب في مركز  برنامج جراحة  20١8، حقق  إلى سبتمبر   20١٧

المؤشر  أعلى من  تقريًبا   ٪٧ الطبي نسبة  أرامكو  جونز هوبكنز 
2.١٧٪، وهو ما يعFادل إضافة ناجي واحد لكل  القياسي بنسبة 
إذا  الكثير  يبدو ذلك كثيًرا، ولكنه يعني  ١4 عملية جراحية. قد ال 

كان هذا المريض هو أحد والديك أو جدك أو أحد أحبابك.
تأهيل  إعادة  لبرنامج  المريض  انضم  إذا  القلب،   بعد جراحة 

ينخفض بشكل  القلب  أمراض  الوفاة بسبب  فإن خطر  القلب، 
  ،20١٦ الحياة بشكل عام. لذلك، في عام  كبير وتتحسن جودة 

برنامج شامل  أول  الطبي  أرامكو  أطلق  مركز جونز هوبكنز 
لمرضى  النجاة  لزيادة معدل  المملكة  القلب في  تأهيل  إلعادة 

القلب. جراحة 
الرئيس  ريجامونتي،  دانييل  الدكتور  النتائج، صرح  “وبذكر 

مبهر  إلنجاز  "إنه  الطبي:  أرامكو  هوبكنز  جونز  لمركز  التنفيذي 
بشكل مذهل". جراحة معقدة  يدير  جديد  لبرنامج 

واألوعية  القلب  أمراض  فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  وفًقا   
 )٪42( البالغين  بين  الوفيات  لجميع  الرئيسي  السبب  الدموية هي 

خدمات  اعتبرت  لذلك،  نتيجة  السعودية.  العربية  المملكة  في 
أرامكو السعودية  المركز منذ أن بدأت  أولويات  القلب من أهم 
هوبكنز  جونز  مركز  وأسستا  شراكتهما  ميديسن  هوبكنز  وجونز 
الطبي. األطباء والممرضون واإلداريون مًعا من جونز  أرامكو 
ملتزمون  الطبي  أرامكو  هوبكنز  جونز  ومركز  ميديسن  هوبكنز 

مركزنا. في  القلب  خدمة  بتعزيز 
القلب في مركز جونز  باريسيس، جراح  الدكتور هاري  يقول 
"نحن  القلب:  جراحة  برنامج  ورئيس  الطبي  أرامكو  هوبكنز 

نزيد من  القلب ألننا  جراحات  نحققها في  التي  بالنتائج  سعداء 
لمرضانا"  الحياة  نوعية  المتوقع ونحسن من  متوسط   العمر 

الشخصي  الرضا  التي تعطيني مزيًدا من  ويضيف: "من األشياء 
المريض من  المريض وعائلته بحالة جيدة عند خروج  أن يكون 

." ى المستشف
لنتائج  أكبر سجل  الصدر، هي  جراحي  بيانات جمعية  *قاعدة 

٧ ماليين من  التي تحتوي على ما يقرب من  لبالغين  ا جراحات 
العالم. أنحاء  4000 جراح في جميع  العمليات وما يقارب  سجالت 

القلب في مركز  برنامج جراحة  باريسيس، رئيس  الدكتور هاري 
جراحية مع مجموعة من  يجري عملية  الطبي،  أرامكو  جونز هوبكنز 

القلب والصدر. زمالئه من قسم جراحة 
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 الندوة السنوية الخامسة لسالمة المرضى لمركز  جونز

هوبكنز أرامكو الطبي

المرضى لمركز جونز  الخامسة لسالمة  الندوة  الخبر – عقدت 
يمثلون  400 شخًصا  أكثر من  الطبي مؤخًرا بحضور  أرامكو  هوبكنز 

١4 مؤسسة طبية، بما في ذلك وزارة الصحة وأخصائيين، 
المنطقة  أنحاء  جميع  من  الوطني،  الحرس  ومستشفيات 

. ة الشرقي
الجودة وسالمة المرضى  اليامي، رئيس  الدكتور سعيد   يقول 

الندوة تعقد للسنة  الطبي: "هذه  أرامكو  في مركز جونز هوبكنز 
الخامسة اآلن، ونتائجها مثيرة جًدا لإلعجاب". وأضاف: "لقد تم 
األهم  لحل مشاكلنا ولكن  نتخذها  التي  اإلجراءات  تدقيق جميع 
أن األفراد واالجراءات لدينا تمنع وقوع العديد من المشاكل". 

لمواضيع  يومين  مدى  على  المتخصصين  من  المشاركون  استمع 
تبعها  مناقشات وأسئلة  المرضى،  الجودة وسالمة  متعددة عن 

خبراء محليين ودوليين. وأجوبة قدمها عدة 
وتهدف هذه الندوة إلى تزويد أكبر عدد ممكن من مقدمي 
نقلها  يمكنهم  التي  بالمعلومات  المحليين  الصحية  ة  ي الرعا

على مستوى  االلتزام  في  للمساهمة  الطبية  إلى مؤسساتهم 
الجيدة. الصحية  والرعاية  المرضى  بسالمة  كة  الممل

السريرية في جونز هوبكنز  المخاطر  إدارة  باوال مور، مديرة  قالت 
دور ضابط  كبيرة في قبول  رغبة  "أرى  إنترناشيونال:  ميديسين 
سالمة للمرضى وأرى أن سالمة المرضى قد أعطيت أولوية، 

عادلة"  ثقافة  لتحقيق  الصحيح  االهتمام  وتلقي 

إنجازات في سالمة المرضى جديرة بالذكر 
  المعيار الدولي للمرضى الذين ال يعيشون بعد 30 يوما من جراحة 	 

القلب هو 2.32٪. في الفترة من أبريل 20١٧ إلى سبتمبر 20١8، 
حقق برنامج جراحة القلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نسبة 

٧٪ تقريًبا أعلى من المؤشر القياسي بنسبة 2.١٧٪، وهو ما يعادل 
إضافة ناجي واحد لكل ١4 عملية جراحية.

أبريل 20١8: حصل مشروع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي " 	 
االلتهابات في الموقع الجراحي: تحول نموذجي" على المركز األول 

في المنتدى السنوي لسالمة المرضى في الحرس الوطني. 

منحت وزارة الصحة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجائزة الوطنية 	 
لسالمة المرضى "الوقاية من عدوى مجرى الدم )CLABSI( من 

خالل تغيير طرق التصرف في مؤسسة عالية الموثوقية في المؤتمر 
السعودي الدولي األول لسالمة المرضى.

اشترك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع الهيئة السعودية 	 
للتخصصات الصحية في تنظيم دبلوم فني متخصص لمدة ١2 
شهًرا في برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها. في يناير 20١٩، 

أكمل أول ستة طالب تسعة أشهر من التعليم والتدريب، وهم اآلن 
بصدد إنهاء تدريب لمدة ثالثة أشهر سينتهي بحصولهم على شهادة 

مهنية.

مارس 20١٩: تم قبول ٩ لوحات عرض مقدمة من مركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبي  للمؤتمر السنوي التاسع لسالمة المرضى الذي 
المتحدة. الواليات  بلتيمور،  في  ميديسن  هوبكنز  جونز  تنظمه 
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
على الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،أو من خارج أرامكو 

أرامكو  اتصلزعلى ٩١١.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل  بقيق، اتصل 	 
على الهاتف رقم: 0١١0 ٥٧2 ١3 ٩٦٦+

األحساء: اتصل على ٩١١	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:0٩١١ ٦٧3 ١3 ٩٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧٩١١ ٥٧٦ ١3 ٩٦٦+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-4444-30٥-800 من 
داخل المملكة أو 3888-8٧٧-١3-٩٦٦+ من خارج 

المملكة

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

0٥٥٦0004٦8 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 4444- 30٥ -800

من خارج المملكة على الهاتف رقم  8883-	 
 +١-٩٦٦3-8٧٧

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم 8400-8٧٧، 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 ١8 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 ١2 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 30 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 4444- 30٥ -800.

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  0٥٥٦0004٦8 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              

4444- 30٥ -800  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+١-٩٦٦3-8٧٧-8883        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com
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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:

4444-30٥-800  )من داخل المملكة(	 
أو +3888-8٧٧-١3-٩٦٦+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميا وألربع وعشرين ساعة طوال أيام األسبوع. 
وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، الرجاء االتصال بمركز االتصال 
المركزي )CCC( من الساعة ٧ صباحًا إلى 4 عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

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

أكثر من

١٦,0٩8
متابع

أكثر من

3,٦4١
متابع

24٩
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١٧,8٧3 
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Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟
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بوابتك الصحية

 أدر صحتك من أي
 مكان وفي أي وقت

هل لديك جهاز يستخدم نظام 
أندرويد؟ حمل تطبيق ماي 
تشارت 

 jhah.com/MyChart اذهب إلى
 وقم بتحميله اليوم 

ماي تشارت
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