
 توسعة مركز
األحساء الصحي

 ساعات العمل برمضان في
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أربع تطعيمات لحماية 
طفلك من الحصبة

مركز التميز
 اعتماد متميز في التمثيل

الغذائي وجراحة السمنة

مؤتمر طب األسرة والمجتمع 2019 

٢٧

خريطة مؤقتة لعيادات الرعاية 
األولية بالظهران 

٢١

تعرفوا على مساهمينا

١

2019

إعادة االعتماد في خدمات المختبر 



تعرفوا على مساهمينا

افتتاح عيادة إلدارة األدوية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء

هل دوائك آمن؟

موقع إلكتروين أفضل لتجربة مرضي أفضل

التغذية السليمة لصحة عظامنا

منظمة المراجعة الجراحية تمنح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اعتماًد كمركز متميز في التمثيل الغذائي وجراحة السمنة

أربع تطعيمات لحماية طفلك من الحصبة

جدول التطعيم – حماية مدى الحياة 

كيف تطبع ملخص التطعيمات في ماي تشارت

خريطة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الرياضة والتغذية

توسيع مواقف السيارات

ساعات العمل في رمضان

عادات الغذاء الصحية في رمضان

 برنامج التطوع لصيف ٢0١9

خدمات المختبر وعلم األمراض وبنك الدم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تبرز في استطالعات إعادة االعتماد

ال تخسر وزنك فقط، بل استرجع صحتك

واحد من بين كل خمسة سعوديين المصابين بداء السكري معرض لخطر فقدان البصر

تطوير عالج لمرضى نبض القلب الغير منتظم

خريطة مؤقتة لعيادات الرعاية األولية بالظهران

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي

مؤتمر طب األسرة والمجتمع ٢0١9 "الغوص إلى األعماق" من 3 إلى 6 أبريل ٢0١9

يشهد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في األحساء طفرة في التوسع ليشمل تقديم خدمة الغسيل الكلوي

التعيينات الجديدة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

بعد مرور عام واحد فقط - أصبح مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي األكثر تفاعاًل دولًيا في استخدام تطبيق ماي تشارت

وصفات صحية - أم علي

)Guest( طريقة استخدام شبكة اإلنترنت التابعة ألرامكو السعودية

اليوم العالمي للكلى ٢0١9

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التميز في رعاية المرضى

الدفاع المدني ووحدة تعزيز الصحة تدعم سالمة الطفل

سّجل لتلقي الرعاية الصحية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

زيارات من جونز هوبكنز ميديسن

داخل هذا العدد

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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رئيس التحرير: ليلى القفشات
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تعرفوا على مساهمينا
"أشعر بالرضا المهني 

والشخصي الكبير لكوني 
خبير تغذية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، ولمساهمتي 
في تعزيز صحة ورفاهية 

أفراد مجتمع أرامكو 
السعودية، وزمالئي هنا 

في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وعائالتهم، 

وعامة الناس من خالل 
أنشطة التوعية".

"أنا أحد هؤالء الناس الذين 
من الصعب عليهم االلتزام 

بالخيارات الصحية. ولقد 
وجدت أن التركيز على 

إضافة عادات صحية تدريجًيا 
يساعدني في االستمرار 
بهذه العادة. في الوقت 
الحالي، أستخدم تطبيًقا 

ليذكرني بشرب الماء 
والتحرك كل ساعة إلى 

ساعتين. منذ أن بدأت في 
استخدامه، بدأت بشرتي 

تبدو أكثر صحة وخفت حدة 
آالم العضالت التي أعاني 

منها.
أدرك أن العودة إلى العادات 
السيئة القديمة أمر محتمل، 

لذلك فإني أحاول التصدي 
لذلك من خالل التعرف 

على المزيد من المشاكل 
الصحية المرتبطة بنمط 

الحياة غير الصحي، هذه هي 
مسؤوليتي تجاه نفسي. 

أما مسؤوليتي تجاه اآلخرين 
فهي تكمن في كوني 

جزًءا من فريق يستخدم 
منشورات مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي ووسائل 
التواصل االجتماعي لنشر 

الوعي وتشجيع منهج "اعتِن 
بجسدك ليعتني بك".

"أنا اآلن في مرحلة 
منتصف العمر، لذلك 

فإن الحفاظ على لياقتي 
البدنية يحتاج إلى بذل 
مجهود أكبر بكثير مما 

كنت أبذله عندما كنت في 
العشرينيات والثالثينيات 

من عمري. فانا أمارس 
الرياضة ست مرات على 

األقل في األسبوع - مزيج 
من تمارين القلب والمرونة 

والقوة لتجنب الملل 
وتأثيرات الشيخوخة، حيث 

ال يزال أمامي الكثير من 
األشياء التي أود تجربتها، 

وأريد أن أتأكد من حصولي 
على الطاقة والقدرة 

البدنية الالزمة لالستمتاع 
بالعديد من المغامرات مع 

زوجي الرائع".

"أجد صعوبة في تحقيق 
أهدافي الصحية في 
العمل، ال سيما مع 

جدول أعمال مزدحم. فإذا 
شعرت ببعض التوتر، 

دائًما ما أميل إلى التفكير 
في أن تناول أي شيء 

من شأنه أن يوقف هذا 
التوتر. لذلك بدأت في 

استخدام مشاية مكتبية 
بداًل من االستسالم 

لتناول الوجبات الخفيفة 
مما ساعدني على الشعور 

بتحسن صحتي. وإني 
ألرجو فقط أن يتوقف 

بعض زمالئي عن إحضار 
الوجبات الخفيفة غير 

الصحية وتناولها".

"بصفتي مديرة قسم 
التغذية العالجية والخدمات 

الغذائية، أود أن أعرب عن 
التزامي الشخصي بتعزيز 
صحة ورفاهية المجتمع 

من خالل اتباع نفس النهج 
الغذائي الذي أتبعه أنا 

وأسرتي المتمثل في تناول 
وجبات صحية متوازنة 

والتي توفر التغذية الجيدة 
والحفاظ على صحتي."

د. باسم فوطة
أخصائي التغذية الطبية

دانا بوقعيقيص
اإلعالم الجديد والتسويق االستراتيجي

ليلى القفشات
 قائد فريق- اإلعالم الجديد

والتواصل البصري

 كريستن بينييرو
أخصائي اتصاالت أعلى
جونز هوبكنز ميديسن

غادة الحبيب
مديرة قسم التغذية الطبية 

وخدمات الغذاء



صفحة ٢

  2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G افتتاح عيادة إلدارة األدوية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء                                                                                                       

افتتاح عيادة إلدارة األدوية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء
نعلم أنه من المهم بالنسبة لك إعادة صرف الوصفة الطبية بسرعة وسهولة، أو معرفة المزيد عن األدوية الموصوفة. ولهذا السبب، 

افتتح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء عيادة يومية إلدارة الدواء.

يلعب صيادلتنا دوًرا مهًما في تزويدك بالعناية بأعلى مستويات الجودة واألمان، إذ سيشرحون لك كيفية تناول أي دواء جديد، 
ويمكنهم دعمك بإعادة صرف األدوية لمدة تصل إلى 30 يوًما، كما يقومون بتجديد وصفات األدوية إذا لم يكن الطبيب متاًحا إلعادة 

وصفها.

صيدلية مركز األحساء الصحي
تم تجهيز صيدلية مركز األحساء الصحي بأحدث التقنيات في المنطقة وفريق عالي التأهيل مكون من ١6 صيدالنًيا

التسجيل في مركز األحساء الصحي
موظفو أرامكو السعودية وأفراد أسرهم المسجلين 

مدعوون للتسجيل في مركز األحساء الصحي التابع لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي. للتعرف على المزيد من 

خالل الرابط التالي:www.JHAH.com<معلومات عن 
المريض< أن تصبح مريًضا مسجاًل - مركز األحساء

إذا احتجت مساعدة، يرجى التواصل مع  
عالقات المرضى

PatientRelations@JHAH.com :البريد االلكتروني

رقم الهاتف: ٤٤٤٤-30٥-800، تحويلة رقم 6 خالل ساعات 
العمل

بإمكانك زيارة مكتب عالقات المرضى بمركز األحساء 
الصحي عند مكتب استقبال العيادات الخارجية. 

٤٥٪ من الصيادلة حاصلون على درجة 
الماجستير، وسبعة صيادلة يحملون 

شهادات دكتوراه في الصيدلة.

متوسط وقت االنتظار
6.٥ دقيقة

خمس لغات يتحدثها صيادلتنا
العربية واإلنجليزية والهندية 

والتجالوج )الفلبينية( واألردية 
)الهندية(

23 موقًعا الستالم أدويتك

خمس خدمات خاصة متاحة
عيادة إدارة الدواء	 
عيادة منع تخثر الدم	 
التخلص من األدوية بشكل آمن 	 

"الصندوق األخضر"
استشارات عن األدوية قبل خروج 	 

المريض المنوم من المستشفى

اتصل بنا
www.JHAH.com<خدمات الرعاية 

الصحية<الصيدلية

للتحدث مع الصيدلي، بإمكانك االتصال 
من األحد إلى الخميس، من الساعة

٧ صباًحا إلى ٤ عصًرا.
داخل المملكة: ٤٤٤٤-800-30٥

خارج المملكة: ١3-8٧0-3888 966+
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سائل بالفم

األدوية الموضعية 
كالكريمات، المراهم 

واللصقات

قطرات العين، واألذن، 
واألف، والمراهم

بخاخ

إنسولين

نوع الدواء

تاريخ االنتهاء المحدد من المصنعحبوب/ كبسوالت بالفم
كما هو مطبوع على الغالف

شهر بعد فتحها

مفتوح أو غير مفتوح، حسب توصية
المصنع (تخزين بين ٢-٨ درجة مئوي

٦ أشهر من تاريخ فتح العلبة 
أو حسب توصية المصنع

معلومات الصالحية

٦ أشهر من تاريخ فتح العلبة 
أو حسب توصية المصنع

٦ أشهر من تاريخ فتح العلبة 
أو حسب توصية المصنع

اكتب تاريخ فتح العلبة على 
الغالف

انظر إلى تاريخ االنتهاء
 قبل االستعمال

التوصيات

انظر إلى تاريخ االنتهاء
 قبل االستعمال

اكتب تاريخ فتح العلبة 
على الغالف

اكتب تاريخ فتح العلبة على 
الغالف

اإلنسولين المستخدم لمدة ٢٨ 
يومًا أو حسب توصية المصنع

هل دواؤك آمن؟ 
األدوية منتهية الصالحية تكون أقل تأثيرًا وقد تصبح سامة أيضًا

موقع إلكتروني أفضل لتجربة مريض أفضل 
بعد قرابة عام من التعاون بين األقسام، كشف فريق التواصل الرقمي 

والموقع اإللكتروني بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن موقع إلكتروني مجدد 
بالكامل. ويشمل موقع JHAH.com معلومات باللغة العربية واإلنجليزية الموجهة 

لمرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الحاليين والمستقبليين وأسرهم. 
ويشمل التجديد تطوير صفحة التعرف على األطباء، وإضافة أكثر من ٥0 صفحة 

إلكترونية للخدمات السريرية، بما في ذلك إضافة معلومات أكثر شمولية عن 
الرعاية األولية والوقائية وبرامج الصحة السكانية مثل اإلقالع عن التدخين وإنقاص 

الوزن، ومعلومات عن الصحة تهم العمالء من خبراء جونز هوبكنز ميديسن، 
وصفحة لماي تشارت وهو عبارة عن بوابة صحية توفر مدخاًل للمرضى إلدارة 

صحتهم. 
كما يوفر الموقع فرصة أكبر للتفاعل، فمنذ انطالقه، سجل أكثر من ١٧00 

مستخدم كمرضى، وقاموا بتسجيل الدخول على البرامج الصحية، وسجلوا  كذلك 
في محاضرات التوعية المجتمعية التي يقدمها خبراء من جونز هوبكنز ميديسن، 

وأرسلوا استفسارات إلى قسم عالقات المرضى، باإلضافة إلى عدة تفاعالت أخرى 
مع النظام الصحي

وصرحت د. ليندا لي، الرئيس التنفيذي للموظفين بالمركز: "لقد تطلب إنشاء 
موقع إلكتونًيا يمثل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بشكل أفضل للعامة مجهوًدا 

كبيًرا. لدى المرضى الحاليين والمستقبليين اآلن معلومات موثوقة بنقرة إصبع 
تساعدهم في الحفاظ على صحتهم وتوفر لهم الوصول لخدمات الرعاية األولية 

الشاملة والرعاية الطبية المتخصصة لهم وألفراد عائالتهم". 

هل دوائك آمن؟
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تعتبر صحة العظام أمر ضرورًيا، وترجع أهمية العظام ليس فقط لحملها 
للجسم ولكن لدورها في حماية أعضائك الداخلية أيًضا. وهناك الكثير 

من األمور التي من شأنها إضعاف عظام الجسم، من ضمنها التدخين 
)سواء كان إيجابي أو سلبي(، وإتباع نمط حياة يتسم بالخمول، وعدم 

إمداد الجسم بالبروتينات والكالسيوم وفيتامين د الالزمة، وشرب 
الكحول، وشرب الكثير من الكافيين. وفيما يلي بعض النصائح من 

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
والتي من شأنها مساعدتك على الحفاظ على قوة وصحة عظامك:

شرب منتجات األلبان مثل الحليب قليل أو منزوع الدسم، أو 	 
حليب الصويا، أوحليب اللوز، أو تناول اللبنة الغنية بفيتامين د، 

حيث سيساعد ذلك الجسم على امتصاص الكالسيوم.
 ينبغي تناول منتجات األلبان طوال فترات الحياة سواء 	 

لألطفال أو الكبار. حيث تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم 
وعادًة ما تكون معززة بفيتامين )د( وتعتبر أفضل غذاء لنمو 

العظام. ُتقدر كل وجبة التالي ذكرها بـ ٢٤0 جم )8 أوقية(.
يحتاج األطفال والمراهقون يومًيا لتناول ثالثة وجبات من 	 

منتجات األلبان.
يحتاج البالغين يومًيا )ذكوًرا وإناًثا( لتناول وجبتين.	 
تحتاج النساء الحوامل والمرضعات يومًيا إلى أربع وجبات من 	 

منتجات األلبان.
يحتاج كبار السن يوميَا إلى ثالث وجبات.	 

التغذية السليمة لصحة عظامنا

تناول وجبة الجبن )60 جم- تقريًبا شريحتين من الجبن(، أو اللبن أو 	 
اللبنة )قليلة أو منزوعة الدسم(.

تناول المأكوالت البحرية مثل سمك السلمون والسردين والتونة 	 
لكونها غنية بالكالسيوم وفيتامين د.

تناول الحبوب غير المحالة لكونها غنية بالكالسيوم وفيتامين د 	 
ومعززة أيضَا باأللياف.

تناول البروتينات )خالية الدهون( والبوتاسيوم والمغنيسيوم 	 
وفيتامين ج وفيتامينات ب.

التعرض المباشر ألشعة الشمس لما ال يقل عن ٢0 دقيقة )ليس 	 
من خالل زجاج( و عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس.

ممارسة تمارين القوة أو المقاومة حيث تساعد على بناء عظام 	 
قوية. ويشمل تدريب القوة المشي، والركض، أو حمل األثقال 

مثل: األوزان، أو أكياس البقالة المنزلية أو أي شيء ذو وزن قليل. 
راجع طبيبك في حال المكوث بدون رياضة لفترة من الوقت أو كنت 

تتناول أدوية أو تعاني من أي مرض قبل ممارسة الرياضة.

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء
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منظمة المراجعة الجراحية تمنح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
اعتماًد كمركز متميز في التمثيل الغذائي وجراحة السمنة

في أبريل ٢0١9، تم اعتماد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كأحد 
المراكز المتميزة الثمانية فقط في التمثيل الغذائي وجراحة السمنة 

في المملكة العربية السعودية، وقد منحت منظمة المراجعة الجراحية 
أيًضا اعتماًد للدكتور عبد الله الغامدي )مدني(، الجراح العام في المركز، 
كواحد من عشرة جراحين متميزين في جراحة التمثيل الغذائي والسمنة 

في المملكة. وتعطي المنظمة هذا العتماد للجراحين الذين يتميزون 
بالتزام عالي لالستمرار بتقديم رعاية آمنة وفعالة وقائمة على األدلة.

 وصرحت الدكتوره ليندا لي، الرئيس التنفيذي للموظفين بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: " إن الحصول على اعتماد منظمة المراجعة 

الجراحية يعد دليل قوي على قدرتنا على تقديم الرعاية لمرضانا 
وتحسين جودتها بشكل مستمر ". وأضافت: " إن برنامج االعتماد من 

شانه أن يعزز من تحسين الجودة في جراحة السمنة، كما أن التركيز 
للحصول على هذا االعتماد من شانه أن يعزز الدافع لفريقنا لتجاوز 

المعايير السريرية، ألنهم يعلمون أنه يساهم بشكل مباشر في تحقيق 
نتائج أفضل وتحسين صحة ورفاهية مرضانا".

وتضمنت اإلنجازات البارزة األخرى التي حققها برنامج جراحة السمنة 
إنجاًزا هاًما في شهر مارس من هذا العام، عندما أصبح مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي أول مركز في المنطقة الشرقية يجري جراحة 

من اليسار لليمين: د. النظير علي سالم، استشاري جراحة عام بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء؛ وسام زين، مدير سريري بقسم الجراحة؛ 
د. وديع بن صديق، جراح األوعية الدموية ورئيس قسم الجراحة؛ د. عبد 

الله الغامدي )مدني(، مدير برنامج جراحة السمنة؛ د. نيل هوشر، منظمة 
المراجعة الجراحية؛ منال طالل، برنامج عالج السمنة وممرضة تنسيق

السمنة باستخدام الروبوت، حيث أجرى الدكتور عبد الله مدني وجراحين 
آخرين من المركز هذه العملية بحضور الدكتور هين ت. نجوين، زميل 

كلية الجراحين األمريكية، واألستاذ المساعد في الجراحة في كلية 
الطب بجامعة جونز هوبكنز.

 وتعد جراحة السمنة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، جزًءا من 
برنامج شامل إلدارة الوزن والذي  يمّكن األشخاص من اتخاذ خيارات 

صحية واالستمتاع بحياة أكثر صحة. وتقوم منال طالل، ممرضة 
تنسيق في أحد البرامج المعدودة متعددة التخصصات في المنطقة، 

بتثقيف المرضى من الجانب الغذائي، والعافية، والصحة النفسية 
بينما يستعد كل مريض لمزاولت حياته بعد الجراحة. إن إدارتها لهذا 

الجانب الحيوي من البرنامج بالشراكة مع عمل جراحينا المتميزين 
تسمح لمرضى المركز بتحقيق نتائج عالية الجودة باستمرار.

ولقد اختار مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المضي قدًما في الحصول 
على اعتماد منظمة المراجعة الجراحية ألنها تساعد المرضى على 

التعرف على مقدمي الرعاية الصحية الذين استوفوا معايير صارمة 
لتقديم جراحة عالية الجودة ومتابعة ورعاية طويلة األجل، وتمييزهم 

عن غيرهم ممن ال يطبقوا هذه المعايير.

د. عبد الله الغامدي )مدني(، جراح عام ومدير برنامج جراحة السمنة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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انتشرت أخبار الحصبة مؤخًرا بسبب تفشي 
المرض في عدة دول. ولألسف، غالًبا ما 

يكون األطفال هم األكثر تضرًرا من تفشي 
هذا المرض شديد العدوى، والذي ينتشر 
عن طريق السعال، أو العطس، أو لمس 

إفرازات األنف أو الحلق المصابة. للحصبة 
مضاعفات خطيرة بما في ذلك العمى، 
والتهاب الدماغ )تورم المخ(، وااللتهاب 

الرئوي، ويمكن أن تكون قاتلة. ومع 
ذلك، يمكن السيطرة على تفشي المرض 
والوقاية منه عن طريق التطعيم المناسب.

 أربع تطعيمات من جدول التطعيم المنتظم 
كفيلة بحماية طفلك من الحصبةيتلقى 

طفلك التطعيمة األولى ضد الحصبة في 
عمر تسعة أشهر، ويتبع هذا التطعيم اللقاح 
الثالثي )MMR: الحصبة، النكاف، والحصبة 
األلمانية( في عمر ١٢ شهًرا، ١8 شهًرا، وما 
بين أربع وست سنوات من العمر. إن لقاح 

الحصبة آمن وفعال، فهو ينقذ حياة ما 
يقرب من مليون شخص كل عام.

ال يوجد دليل على وجود أي ارتباط بين 
اللقاح MMR والتوحد.

 من هم المعرضون للخطر؟
األطفال الصغار غير المحّصنين والنساء الحوامل غير المحصنين. أي شخص ليس 

لديه مناعة )لم يتم تطعيمه أو تم تطعيمه ولكن جسمه لم يكتسب المناعة( 
يكون أكثر عرضة للخطر أيًضا.

 لماذا التطعيم؟
إن تحصين طفلك ضد الحصبة ال يمنع من اإلصابة بها فحسب، بل يساعد أيًضا 

في منع المرض من االنتشار إلى الجيران وزمالء العمل وغيرهم من األشخاص 
الذين يكونون على اتصال وثيق به.

 كيف؟
تتوفر التطعيمات في جميع مرافق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للمرضى 

www. المسجلين من خالل عيادات الرعاية األولية – زر صفحة الرعاية األولية على
JHAH.com للحصول على التفاصيل.

  هل يحتاج طفلي إلى التطعيم؟
تحتاج دائًما إلى التأكد من تلقي طفلك لتطعيماته بانتظام. يمكنك التحقق من 

وطباعة سجل التحصين من ماي تشارت. تفضلوا بتصفح جدول التطعيم الكامل 
على موقعنا.

"لكل طفل الحق في أن يتمتع بصحة 
جيدة وحمايته من األمراض التي 

يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة. 
احمي حقوق طفلك وحصنهم من 

األمراض، وهذا أمر يعترف به قانون 
حماية الطفل السعودي".

 د. حنان الشيخ، طبيبة أطفال
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أربع تطعيمات لحماية طفلك 
من الحصبة
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جدول التطعيم – حماية مدى الحياة 
يجب أن يبدأ التطعيم في وقت مبكر من حياة الرضيع ويمكن أن يستمر بشكل منتظم حتى سن المراهقة. إذا كان طفلك يعاني من حساسية 

للبيض، يرجى استشارة طبيب األطفال.

يوصى بالتطعيم ضد اإلنفلونزا سنوًيا للبالغين واألاطفال من عمر 6 شهور وأكبر 

اللقاح العمر الموصى به
لقاح السل 

إلتهاب الكبد الوبائي باء )١(
عند الوالدة 

شلل األطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، والسداسي )١( 
والمكورات الرئوية – ١3 )٢( وفيروس الروتا )١(

عمر شهرين

شلل األطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، السداسي )١( 
والمكورات الرئوية – ١3 )٢( وفيروس الروتا )٢(

٤ شهور

شلل األطفال )اي بي في ( والثالثي والتهاب الكبد ، السداسي )3( 
وشلل األطفال بالفم )١( والمكورات الرئوية ١3 )3( وروتا فيروس )3( إن 

لزم، استشر طبيب األطفال 

6 شهور

الحصبة )أحادي( 
المكورات السحائية )١(

9 شهور 

شلل األطفال بالفم )٢(
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية # ١

جدري الماء
المكورات الرئوية – ١3 )٤( 

المكورات السحائية – ١3 )٢(

١٢ شهًرا 

شلل األطفال بالفم )3( 
الثالثي / دي تي بي / هب ٤

)١(  A التهاب الكبد
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية # ٢

١8 شهًرا 

)٢( A التهاب كبد ٢٤ شهًرا 

شلل األطفال بالفم )٤(
الثالثي ٥

جدري الماء )٢(
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية # 3

٤-6 سنوات 

ثالثي
المكورات السحائية 3

١١-١٢ سنة 

المكورات السحائية ٤ ١6-١8 سنة 

تيتانوس ودفتيريا كل ١0 سنوات  البالغين
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 كيف تطبع ملخص التطعيمات في
 قم بزيارة

١

 اضغط على عالمة

www.jhah.com/ar/about-mychart

MyChart

.٢

.٣

من قائمة الصحة             ، اختر ملخص التطعيمات .١(Health)(Immunization Report)

Preview

(PRINT THIS PAGE)اضغط على طباعة هذه الصفحة
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٢

 كيف تحصل على ملخص تطعيمات أوالدك    
MyChart  المستحقين للرعاية الصحية من خالل

.١

.٢

.٣

 بعد الدخول إلى حسابك على ماي تشارت، اختر رمز إبنك/ابنتك المستحق للرعاية الصحية

.٤

(Immunization Report)(Health)من قائمة الصحة             ، اختر ملخص التطعيمات

Preview اضغط على عالمة

(PRINT THIS PAGE)اضغط على طباعة هذه الصفحة
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صفحة ١٢

الرياضة والتغذية
المزيج المتناغم لصحة أفضل

ُتعد التمارين الرياضية عامل أساسي في الحفاظ على الصحة بحالة 
جيدة. لذا، يقدم قسم التغذية الطبية وخدمات العالج بمركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي بعض النصائح للمشاركين في األنشطة 
الرياضية مثل دوري كرة القدم الجديد بمركزنا:

المحافظة على رطوبة الجسم: عليك شرب كمية كافية من السوائل 
خاصة الماء قبل وأثناء وبعد المباريات أو ممارسة التمارين لتجنب 

إصابة الجسم بالجفاف. يوصى بشرب ٢-3 أكواب في الساعة. وعند 
ممارسة التمارين أو اللعب، يوصى بشرب كوب واحد من عصير 

الفواكه غير المحلى لتعويض اإللكتروليتات المفقودة.
تعتبر الكربوهيدرات الصحية مصدًرا للطاقة عند ممارسة الرياضة، بما 

في ذلك كرة القدم، حيث ُتغذي الكربوهيدرات الصحية الجليكوجين 
المفقود أثناء التدريبات المكثفة، كما توفر الفيتامينات والمعادن 

واأللياف التي يحولها الجسم بدوره إلى طاقة.
البروتين هو المسؤول عن بناء العضالت وإصالح األضرار التي قد 
تحدث بالجسم. ويمكن العثور على بروتين عالي الجودة في كاًل من 

الدجاج أوالديك الرومي منزوع الجلد، واللحوم الحمراء الخالية من 
الدهون، والفول أو العدس أو الحمص، والبيض، ومنتجات األلبان 

قليلة أو منزوعة الدسم؛ والمأكوالت البحرية.
ينصح بإستخدام الزيوت الصحية بإعتدال، فقد يؤدي تناول الزيوت 

بكثرة إلى زيادة كتلة الدهون بالجسم ويعيق الحركة. ومن أفضل 
مصادر الزيوت الصحية زيت الزيتون، وزيت الكانوال، والمكسرات غير 
المملحة، واألسماك الدسمة مثل )التونة والسلمون(، واألفوكادو. 

وال ينصح بتناول الدهون غير الصحية مثل السمن، واألطعمة 
الدسمة، وقطع اللحوم الغنية بالدهون، واإلضافات الدسمة حيث قد 

تسبب مشاكل بالقلب.
العادات الغذائية الصحية: من المهم تناول ثالث وجبات صحية ومن 
٢-3 وجبات خفيفة يومًيا للحفاظ على تغذية جسمك بشكل صحيح. 

ويعزز هذا النمط األداء أثناء ممارسة الرياضة بشكل جيد. ولكن ينبغي 
أن تكون الوجبات الخفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة أو المجففة 
أو السندوتشات المصنوعة من خبز القمح الكامل مع الجبن قليل 
الدسم، واللبنة، وزبدة الفول السوداني أو اللوز، والديك الرومي أو 

الدجاج منزوع الجلد، والخضروات المقطعة مثل الطماطم أو الخيار أو 
الخس.
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صفحة ١3

توسيع مواقف السيارات
توسعة أبريل 2019 توفر 25 موقًفا جديًدا للسيارات

يلتزم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتخفيف اإلزدحام في مواقف السيارات. في شهر أبريل، افتتح فريق إدارة المرافق ومشروع توسيع 
المواقف ٢٥ موقًفا جديًدا. تم إنشاء هذه المواقف من خالل مراجعة المساحات الخضراء، وتعديل الممرات، وتحسين المسافات. تضمنت 

التعديالت تحسين موقع موقفين لذوي االحتياجات الخاصة و وضعهما بالقرب من مدخل المبنى. كما تم توسيع موقف السيارات األصلي 
والذي كان يستوعب سابًقا ١٢ سيارة، للسماح بوقوف 3٧ سيارة.

ويسعى مشروع توسيع المواقف إليجاد حلول مبتكرة لتحسين تجربة المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من خالل زيادة عدد مواقف 
السيارات، وتحسين إدارة تقسيم المناطق، واستخدام أفضل للمساحة. سيستمر المركز في إضافة مواقف جديدة للسيارات طوال عام ٢0١9 مع 

التخطيط لمزيد من التحسين. ويعتبر هذا المشروع امتداًدا للجهود السابقة لتوسيع مواقف السيارات.
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صفحة ١٤

ساعات العمل في رمضان
ساعات العمل من 7 صباًحا إلى 4 عصًرا، من األحد إلى الخميس ما لم يذكر خالف ذلك

 خدمات الطوارئ متوفرة على مدار الساعة

بقيق
عيادة األسنان:

األحد: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا 
االثنين، الثالثاء، واألربعاء:

 9 صباًحا - 3 عصًرا
الخميس: ٧ صباًحا - ١ ظهًرا 

عالقات المرضى: 
األحد - الخميس:  ٧ صباًحا - 3 عصًرا

الصيدلية: 
يومًيا: ٧ صباًحا - ١٢ منتصف الليل

الرعاية األولية: 
األحد - الخميس: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا

األحساء
مختبر العينات: 

األحد - الخميس: ٧ صباًحا - 3:30 عصًرا
عيادة األسنان: 

األحد - الخميس: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
عالقات المرضى: 

األحد - الخميس:  ٧ صباًحا - 3 عصًرا
الصيدلية: ٢٤ ساعة يومًيا

الرعاية األولية: 
األحد - الخميس:  ٧ صباًحا - ١ فجًرا

التقييم الطبي لفحص القيادة: 
الموظفين وأفراد عائالتهم المسجلين: 
عيادات الرعاية األولية، مكتب استقبال 

عيادة النساء واألطفال، يوم األربعاء من 
١٢ ظهًرا - 3 عصًرا. )لحجز موعد، االتصال بـ 
٤٤٤٤-30٥-800. الحضور بدون موعد يعتمد 

على توفر مكان(

الظهران
بنك الدم: مفتوح للتبرعات

األحد - الخميس: 8 مساًء - ١ فجًرا 
للتسجيل، االتصال بـ 6٧٧0/6638-8٧0 خالل 
ساعات العمل العادية )٧ صباًحا - ٤ عصًرا(، 

www.jhah.com/blood أو زيارة

مختبر العينات:
عيادات الرعاية األولية: األحد - الخميس 

٧ صباًحا - ٤ عصًرا، ومن ٧ مساًء - ١ فجًرا
رعاية األورام: 

األحد - الخميس، ٧ صباًحا - ١١:30 مساًء
مختبر العيادات التخصصية: 

األحد - الخميس، ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
عيادة األسنان: األحد - الخميس

٧ صباًحا - ١٢ ظهًرا ومن ١ ظهًرا - ٤ عصًرا
عالقات المرضى: 

األحد - الخميس، ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
الصيدلية : 
برج المدرا:  

األحد-الخميس: ١٢ ظهًرا - 3 عصًرا
رعاية الدم واألورام: 

األحد-الخميس: 9 صباًحا - 3 عصًرا
الطوارئ: 3 عصًرا - ٧ صباًحا، يومًيا

المنطقة المركزية بالظهران، برج اإلدارة، 
:TN-١٧8 الجناح الشمالي، غرفة
األحد-الخميس: 9 - ١١:30 صباًحا
الرعاية األولية: األحد-الخميس، 

٧ صباًحا - ٥ عصًرا ومن ٧ مساًء - ١ فجًرا. 
نهاية األسبوع: 

١0 صباًحا - ٥ عصًرا، ومن ٧ مساًء - ١ فجًرا
العيادات التخصصية: 

األحد-الخميس، ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
العيادة المضادة للتخثر بالظهران: 

األحد-الخميس: 9 صباًحا - 3 عصًرا 
الرعاية األولية:

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا 
رعاية بال موعد:

األحد-الخميس، ٧ مساًء - ١ فجًرا
رعاية بال موعد - نهاية األسبوع: 

١0 صباًحا - ٤ عصًرا، ومن ٧ مساًء - ١ فجًرا

ساعات الزيارة: ١ ظهًرا - 9 مساًء، يومًيا
التقييم الطبي لفحص القيادة: 

األحد، 9 صباًحا - 3 عصًرا. المبنى ٥٥3، 
غرفة ١30، مكتب استقبال عيادة الطب 

المهني. ال حاجة لحجز موعد.
األم والطفل: جولة 3H، ١ -٢ ظهًرا

مايو ١، 8، ١٥، و٢9 

رأس تنورة
مختبر العينات: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
عيادة األسنان: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - 6 مساًء
صحة األسنان: 

األحد-الخميس: 9 صباًحا - 3 عصًرا
عالقات المرضى: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا إلى ٤ عصًرا
الصيدلية: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - ١ فجًرا
الرعاية األولية: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - ٤ عصًرا
رعاية بال موعد: 

األحد-الخميس: 8 مساًء - ١ فجًرا
رعاية بال موعد - نهاية األسبوع: 

١١ صباًحا - ٤:30 عصًرا 
ومن 8 مساًء - ١ فجًرا

العضيلية
مختبر العينات: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - 3:30 عصًرا
عيادة األسنان: 

مغلقة في شهر رمضان
الصيدلية: 

األحد-الخميس: ٧ صباحا إلى 3:٤٥ عصًرا
الرعاية األولية: 

األحد-الخميس: ٧ صباًحا - 3:30 عصًرا 
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صفحة ١٥

عادات الغذاء الصحية في رمضان
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تعتمد الحياة الصحية على تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، 
والنوم جيًدا، وتجنب اإلجهاد والعادات الضارة التي قد تسبب اإلدمان. 

يرى العديد في شهر رمضان الكريم فرصة لإللتزام بحياة أكثر صحية 
وروحية.  

إن ممارسة التمارين الرياضية ضرورية لحياة أكثر صحة ولعمر أطول. 
تساعد التمارين على حرق السعرات الحرارية وتقوي الجسم. ُيْنَصح 

الصائم في شهر رمضان بتجنب ممارسة التمارين الهوائية القاسية خالل 
النهار ألنها تسبب فقدان الماء أثناء الصوم. 

يمكن للصائم أن يمشي، أو أن يقوم بتمارين تمديد العضالت، أو 
األعمال المنزلية خالل النهار. إن أي نشاط جسدي يعتبر تمرينًا رياضيًا. 
وبعد وجبة اإلفطار، ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان بأن يستريح قلياًل 

لهضم الطعام، ثم يمارس تمارينه المفضلة. 
للتدخين عالقة مباشرة بالسرطان وبأمراض القلب وبأمراض خطيرة 

أخرى. ومن المعروف أن اإلقالع عن التدخين أمر صعب. وُيْنَصح الصائم 
بتخفيف التدخين قبل رمضان وبعده، كي يتمكن من التوقف عنه كليا 

بعد رمضان بفترة قصيرة. 
ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان باالعتدال في تناول الكافيين، ألن كثرة 
استهالك الكافيين تؤثر على النوم وتسبب سرعة التوتر العصبي. ويعد 
شهر رمضان فرصة للتخفيف من استهالك الكافيين. وعلى الصائم أن 
يتذكر أن القهوة والشاي يسببان إدرار البول وما يؤدي إلى فقدان الماء 

ل للصائم أن يتجنب تناول القهوة والشاي في  والفيتامينات، وأنه يفضَّ
فترة السحور. 

وينبغي أن يتذكر الصائم أن التخفيف من تناول الكافيين بشكل مفاجئ 
ب في المزاج وسرعة التوتر. وأن من األفضل  يسبب الصداع والتقلُّ

ف من استهالكه للكافيين قبل حوالي أسبوع من شهر  للصائم أن يخفِّ
رمضان. 

إن النوم لمدة سبع إلى ثمان ساعات في اليوم ضروري لصحة وحيوية 
الجسم لدى الشخص البالغ. وقد يتغير البرنامج اليومي للصائم في 
شهر رمضان، لكن يجب الحصول على قسط وافر من النوم للحفاظ 

على نمط حياة صحية.
سوف تجد أدناه بعض األسئلة الشائعة التي يسألها األشخاص حول 

الصحة واألكل خالل شهر رمضان: 
أشعر بالدوار والتعب بعد الظهر فماذا أفعل؟

 ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان بشرب كمية أكبر من الماء في فترة 
السحور، و هي توافق الساعة التي تسبق طلوع الفجر، وأن يبقى في 

أماكن مكيفة وأن يتناول كمية أكبر من األمالح المعدنية. 

أعاني من الصداع أثناء الصوم، فماذا أفعل؟
 إن أهم سبب للصداع أثناء الصيام هو تخفيف الكمية المتناولة من 
الكافيين أو التوقف عن التدخين على األرجح. كما قد يكون سببه قلة 

النوم. لذا ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان بالتخفيف من استهالك 
الكافيين والتدخين، وبالنوم فترة كافية تتراوح بين سبع إلى ثمان ساعات 

على األقل في اليوم. 
أعاني من عسر الهضم والغازات بعد اإلفطار، فماذا أفعل؟

 ُيْنَصح الصائم بشرب الكثير من الماء وتجنب المأكوالت المقلية وبعدم 
اإلسراف في األكل. 

أعاني من الحرقة في فم المعدة بعد اإلفطار، فماذا أفعل؟
 ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان بأن ال يسرف في األكل وبأن ال يمزج 
كميات كبيرة من الطعام. تجنب المأكوالت المقلية واألطعمة األخرى 

التي تسبب الحرقة في فم المعدة. ومنها المأكوالت الحارة والقهوة 
وصلصة الطماطم. وهناك أدوية لعالج الحرقة. 

أعاني من اإلمساك خالل شهر رمضان، فماذا أفعل؟ 
ُيْنَصح الصائم في شهر رمضان باإلكثار من شرب الماء وتناول النخالة 

والقمح األسمر والمزيد من الخضار والفاكهة. 
أعاني من تقلصات عضلية مفاجئة، فماذا أفعل؟

 قد تعاني من فقدان المعادن. تناول المأكوالت الغنية بالمعادن 
كالخضار والفاكهة ومشتقات الحليب واللحوم. تناول فيتامينات متعددة 

إذا أمكن.

في شهر رمضان ينبغي أن ال يختلف النظام الغذائي للصائم اختالفًا 
كبيًرا عن النظام الغذائي الصحي المعتاد. إذ ينبغي أن يكون الطعام 
متوازنًا وغنيًا بالخضار والفاكهة والكربوهيدرات البطيئة الهضم. كما 

ينبغي أن يحتوي على كمية قليلة جدًا من األطعمة المقلية والدهون 
والحلويات. 

قد يسرف بعض الصائمين في األكل عند تناول طعام اإلفطار في 
رمضان، مما يؤدي إلى زيادة الوزن خالل الشهر . وقد يتبعوا نظامًا 

غذائيًا غير متوازن، وقد يشتكي بعضهم من اإلمساك وعسر الهضم 
والحرقة في فم المعدة. إال أن اتباع الصائمين لعادات األكل الصحية 

البسيطة تأخذ بأيديهم إلى استكمال صومهم براحة واالستمتاع بمنافع 
شهر رمضان الروحية.

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء



صفحة ١6
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برنامج التطوع لصيف 2019 

تم افتتاح باب التسجيل لبرنامج التطوع لصيف ٢0١9 من ١6 أبريل 
ولغاية ٢٥ أبريل. ويعطي هذا البرنامج المشاركين الفرصة لترك تأثير 

إيجابي على الرعاية الصحية للمرضى، واستكشاف طبيعة العمل في بيئة 
رعاية صحية. لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مجموعة متنوعة من 

الفرص التطوعية الصيفية، حيث يمكن للمتطوعين إحداث فرق.
لالستفسار: volunteer.healthcare@JHAH.com أو8٧0-33٤١

قامت سامسو برعاية أجيال من موظفي أرامكو وعائالتهم، وهذه مسؤولية يفخر 
مركزنا بها. إذا كانت عدة أجيال من عائلتك قد تلقت رعايتها الصحية هنا، فأرسل 

لنا صورة عائلية لنشرها في العدد القادم لمجلتنا . ارسل الصورة
 لـ Media@JHAH.com قبل 8 يونيو ٢0١9.

أجيال من الرعاية
ثماني نصائح  اللتقاط صورة جيدة على الهاتف الذكي



صفحة ١٧
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خدمات المختبر وعلم األمراض وبنك الدم في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي تبرز في استطالعات إعادة االعتماد

مارس ٢0١9 - حصلت خدمات المختبر  وعلم األمراض وبنك الدم 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على إعادة اعتماد من قبل الكلية 

األمريكية ألخصائيي علم األمراض وكانت النتيجة 99.٧ ٪، بعد استبيان 
بالغ الدقة. يتم تقييم االعتماد المختبري كل عامين، وهو مصمم لرفع 

مستوى االختبارات المعملية من خالل المراجعة الدقيقة والتوجيه. 
 )AABB( كذلك في شهر مارس، قامت الرابطة األمريكية لبنوك الدم

بإعادة منح اعتمادهم لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتبرع بالدم وكان 
معدل نجاح التقييم   99.8 ٪. 

في عام ١9٧٧، كان بنك الدم ، جزًءا من إدارة الخدمات الطبية في أرامكو 
السعودية )سامسو(، وكان أول مؤسسة نقل دم معتمدة في الشرق 

األوسط وظل معتمًدا بشكل مستمر من الرابطة األمريكية لبنوك الدم 
منذ ذلك الحين.

تجري مختبرات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ما يقارب ٢٥0.000.3 
اختبار سنوًيا في الظهران، واألحساء، ورأس تنورة، وبقيق، والعضيلية، 

وهي تلعب دوًرا مهما في تشخيص وعالج وإدارة االمراض. عندما 
يكون لديك اختبار معملي في مركزنا، فكن واثًقا من أن فنيي المختبرات 

وأخصائيي األمراض المدربين تدريًبا جيًدا سيقومون بإجراء اإلختبارات 
في الوقت المناسب وفي مختبر عالي األداء وسيزودون طبيبك ببيانات 

تحليلية دقيقة.
في بنك الدم بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يحدث شيء مدهش 

كل يوم، حيث نتلقى ما يكفي من الدم المتبرع به لتوفير عمليات نقل 
دم منقذة لحياة المرضى المحتاجين ونحن نزود المستشفيات األخرى 

في أوقات الطوارئ. إذا كنت ترغب في إنقاذ حياة إنسان بالتبرع بالدم، 
يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني .   

"إنني على ثقة من أننا ســنتابع 
الوصــول إلى آفاق جديدة في 

الســنوات والعقود القادمة بسبب 
جهد وتفاني موظفي قســم خدمات 
المختبــرات من جهة، وبســبب التميز 
التشــغيلي للمختبر الســريري وقدرته 

على التحســن والنمو من جهة أخرى، 
باإلضافــة إلــى رؤية وقدرات قيادة 

المركــز. أعتقــد أن المعايير المعتادة 
ليســت هي الحد األقصى، فنحن 

قادرون على تحســين مهاراتنا بشــكل 
متواصــل لتحقيق التميز"

سهى عمودي
مدير أعلى، قسم خدمات المختبرات

سهى عمودي
مدير أعلى، قسم خدمات المختبرات



صفحة ١8

كانت المريضة جدة تعاني من داء السكري وانقطاع النفس 
االنسدادي، بمؤشر كتلة الجسم يبلغ 8٤ - أي أكثر من أربعة أضعاف 
ما يعتبره الخبراء صحًيا. انتظرت أربع سنوات لتصبح مرشحة مؤهلة 

لجراحة عالج السمنة، لكن األطباء اعتبروا أن حالتها محفوفة بالمخاطر.
في شهر أكتوبر الماضي، قبل الدكتور هين نغوين، جراح السمنة في 

جونز هوبكنز ميديسن حالة المريضة أثناء زيارته لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي مع الدكتور مايكل شويتزر، مدير مركز جونز هوبكنز 
لجراحة السمنة، والتي كانت جزًء من دورة سريرية لتبادل المعرفة 

مع زمالئهم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وإلجراء العمليات 
الجراحية، بما في ذلك عملية هذه المريضة و ١0 حاالت معقدة 

أخرى.
بعد خمسة أشهر من الجراحة، ال تزال المريضة بصحة جيدة 

وتفي بمعايير فقدان الوزن المحددة لها. وصرحت المريضة بأنها 
تستطيع اآلن المشي في حديقتها ألول مرة منذ فترة طويلة جًدا، 

وقد أحضرت عائلتها لشكر الدكتور عبد الله المدني، مدير برنامج 
جراحة السمنة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وفريق الرعاية 

المختص.
تقول منال الطالل، ممرضة مقيمة، و منسقة عالج السمنة لدى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "أستطيع أن أقول إن هذه كانت 

عالمة فارقة".
في حين أن حالة السمنة هذه قد تبدو كاستثناء، إال أنها ليست حالة 

نادرة الحدوث. في المملكة العربية السعودية، يعاني واحد من كل 
ثالثة أشخاص من السمنة، بينما يعاني شخص واحد على األقل من 

كل ١0 أشخاص من السمنة المرضية.
أنشأ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول برنامج إلدارة الوزن في 

المنطقة الشرقية في عام ٢009. ومع ذلك، فإن معدالت السمنة 
بين مرضى المركز تستمر في الزيادة  مما يؤكد انها أزمة صحية 

عالمية.

ال تخسر وزنك فقط، بل استرجع صحتك
نهج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المتميز والمتكامل إلدارة السمنة

في عام ٢0١6، شعر كل من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأرامكو 
السعودية وجونز هوبكنز ميديسن بالحاجة لتوسيع برنامج إدارة الوزن 

من خالل تطوير برنامج شامل ومتعدد التخصصات لعالج السمنة 
وتعزيز الخدمات الجراحية، بما في ذلك إدخال إجراءات وتقنيات 

جديدة.
الشمولية كانت عنصًرا أساسًيا. سعى الشركاء إلشراك جميع 

األقسام التي تشارك في عالج السمنة، وسعوا لتلبية احتياجات 
مرضى المركز عبر استمرارية الرعاية - من تقييم ما قبل الجراحة إلى 

خدمات الدعم بعد الجراحة.
يقول الدكتور نغوين: "عندما أطلقنا البرنامج، كان فريق عالج 

السمنة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومجموعة منا من كلية 
جونز هوبكنز ميديسين في بالتيمور - أنا والدكتور شويتزر، أخصائي 

التغذية لدينا، طبيب نفسي، ومسؤول ومنسق عالج السمنة لدينا. 
نظًرا ألن لدينا مكماًل جيًدا لجميع األشخاص الذين يلعبون دوًرا 

رئيسًيا في برنامج عالج السمنة هنا في هوبكينز، فقد تمكنا من 
تقديم تقييم قوي لهم حول األدوار وسير العمل والتعاون".

الشراكة على المسارات
يتبادل فريق جونز هوبكنز ميديسين أفضل الممارسات لمساعدة 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على مواصلة تطوير الترابط بين 
الخدمات المشاركة في برنامج ناجح إلدارة السمنة، بما في ذلك 

التغذية، وعلم النفس، والتمريض، وتنسيق الرعاية، والتثقيف 
الصحي.

يقول الدكتور نغوين: "لقد تبنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
منهًجا متعدد التخصصات إلدارة السمنة. عندما تقوم بإنشاء برنامج 

سريري طموح مثل برنامج عالج السمنة، فهناك الكثير من العرقالت 
والتحديات. أحد أسباب نجاح التخطيط لهذا البرنامج يعود لبنائه على 

برنامج قوي وموجود سابًقا". 
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صفحة ١9

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لمرضانا وأفراد عائالتهم الموسوعة الصحية اإللكترونية، وهي مركز للمعارف الطبية والصحية 
باللغتين العربية واإلنجليزية. وتعتبر هذه الموسوعة مصدر تعليمي شامل يحتوي على معلومات منظمة بطريقة يسهل البحث عنها، وبرامج 

شرح تفاعلية وملخصات مدعمة بالصور يسهل تحميلها وحفظها. للوصول للموسوعة الطبية من جهاز سطح المكتب أو من جهازك 
المتنقل، قم بزيارة www.JHAH.com واختر الصحة والعافية من القائمة العلوية ثم اضغط على الموسوعة الصحية.

  2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي                                                                                                   

هذا النوع من تبادل المعلومات يعزز برنامج إدارة السمنة الذي كان 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يتبناه منذ حوالي ١0 سنين لقد استثمر 
قدر كبير من العمل التعاوني في تحديد مسارات واضحة للحصول على 

المرضى من خالل عمليات ما قبل الجراحة، المحيطة بالجراحة وبعد 
العملية الجراحية بأكثر الطرق فعالية.

يثقف أخصائيو التغذية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المرضى 
قبل الجراحة وبعدها باستخدام مواد وبرامج تعليمية طورها فريق عالج 

السمنة في مركز جونز هوبكنز باي فيو الطبي. يستخدم أطباء النفس 
اإلكلينيكيين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نماذج تقييم جونز 

هوبكنز ميديسين قبل العالج للتأكد من أن المرضى مرشحون جيدون 
لجراحة السمنة، ويقومون بإنشاء مجموعات دعم بعد الجراحة باستخدام 

نموذج جونز هوبكنز.
تقول الدكتورة الطالل: "لقد صممنا اآلن منهًجا عملًيا، ننتقل من تحديد 

المرضى الذين لديهم أفضل فرصة للنجاح وينتهي بهم التخرج من 
برنامجنا جاهزين لعيش حياة أكثر صحة".

يؤكد برنامج جونز هوبكنز ميديسين على أن فقدان الوزن ليس عملية 
سريعة، كما أنه ليس حاًل سريًعا. إجراء تغييرات إيجابية للعافية طويلة 
األجل هي رحلة تتطلب جهدًا ووعيًا. يشارك مرضى إدارة السمنة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في برنامج تعليمي مدته أربعة أشهر، 

يدرسه اختصاصي تغذية سريري ،وأخصائي اجتماعي، وممرضة مسجلة. 
خالل ذلك الوقت، يتلقى المرضى أيًضا استشارة فردية من قبل 

اختصاصي تغذية سريري، بما في ذلك تحديد األهداف والتثقيف في 
مجال التغذية لعالج السمنة بعد العملية الجراحية. الهدف هو أن يحقق 

المرضى تغييًرا بنسبة ١0٪ على األقل في تكوين الجسم أو وزنه.

لن يتم تقييم ما إذا كان يجب على المريض الخضوع لجراحة عالج 
السمنة حتى نهاية هذه الرحلة التي تستمر ألشهر.

عرض طويل على صحة جيدة
قبل ثالث سنوات، اعتاد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إجراء حالتين 

أو ثالث حاالت لجراحة السمنة كل أسبوع. اآلن، لدى المركز أربعة 
جراحين متخصصين في عالج السمنة والذين يواصلون تدريبهم ويتبنون 

اإلجراءات المتقدمة مثل استئصال المعدة عن طريق التنظير البطني، 
والتنظير البطني بالمنظار، والتنقيحات. منذ بدء التعاون الشامل بين 

الشركاء، يقوم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بإجراء ما يقارب ثماني 
عمليات جراحية في األسبوع، على الرغم من أن هذا العدد يمكن أن 

يتضاعف بسهولة لتلبية احتياجات المرضى.
ومع ذلك ، فإن عدد العمليات الجراحية ليس مقياًسا لرؤية إدارة السمنة 

لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. صرحت الدكتورة  الطالل:"مع 
معظم برامج إدارة السمنة األخرى، يذهب المرضى لرؤية الجراح وتحديد 

موعد إلجراء العملية. إنه حل سريع ال نتبعه مما يجعل مركزنا رائًدا 
في هذا المجال، فباإلضافة لوجود جراحين ممتازين ومدربين تدريًبا 

جيًدا، لدينا أيضا برنامج منظم يغرس التركيز على التغذية مدى الحياة، 
والتغيرات في السلوك".

يؤكد الدكتور نغوين على التأثير الذي قد تحدثه هذه الطريقة على 
المجتمع: "بالنسبة لكل مريض لعالج السمنة، فإنك تساعد أيًضا 

مجتمع األشخاص المحيطين بهم. سيرى أطفالهم أنهم أكثر سعادة 
وصحة، وقد يكون لديهم دوافع إيجابية لتغيير أنماط حياتهم أيًضا.



صفحة ٢0

واحد من بين كل خمسة سعوديين المصابين بداء السكري معرض لخطر فقدان البصر – 
ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تجمع خدماته ما بين الرعاية الشاملة، ومديري الحاالت، 

واستخدام التكنولوجيا لحماية البصر

تشير التقديرات إلى أن ٢0٪ من السعوديين المصابين بداء السكري 
معرضون لخطر اإلصابة باعتالل الشبكية السكري، والمعروف أيًضا 

باسم العين المصابة بالسكري، وذلك وفًقا لموقع منظمة سيدا، والتي 
تؤثر على مرضى السكري من النوع األول والنوع الثاني، وهو المرض 

الذي يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالعمى.
"اعتالل الشبكية السكري هو حالة تتعرض فيها الشبكية للتلف بسبب 

مرض السكري"، كما يوضح الدكتور رامز الهندي، استشاري طب وجراحة 
العيون ومدير أطباء العيون بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ويعزى سبب اإلصابة بمرض اعتالل الشبكية السكري إلى حدوث 
تغيرات أساسية في تدفق الدم إلى شبكية العين، والتي تستقبل 

الضوء القادم إلى العين. نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح عملية تدفق 
الدم ضعيفة أو يحدث تسريب عناصر مهمة أو تحدثا كليهما. ويمكن أن 
يسبب اعتالل الشبكية السكري أيًضا ضيًقا في األوعية الدموية. ومن 
ثم، يؤدي هذا إلى حدوث تغييرات في خاليا شبكية العين مما يتسبب 

في تكوين أوعية جديدة ويمكن أن تسبب نزيًفا داخل العين يسمى 
النزيف الزجاجي.
الوقاية والتدخل

وتعد المعالجة الدقيقة لمرض السكري أفضل طريقة لمنع اعتالل 
الشبكية السكري. ولحسن الحظ أن الرعاية األولية التي يوفرها مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي هي واحدة من أفضل الخدمات من حيث األداء 
والتي يوفرها مقدمو الرعاية الصحية في المملكة للتعامل مع مرض 

السكري.
ويعني نموذج فريق الرعاية متعددة التخصصات أن األطباء، 

والممرضات، ومديري الحاالت، ومنسقي الممارسة، ومسئولي إعدادا 
الجداول الزمنية يعملون مًعا كفريق واحد لدعم استمرارية الرعاية. ذلك 

أن برنامج الرعاية األولية التابع للمركز يتولى مهمة الربط بين األشخاص 
المصابين بمرض السكري، ومثقفي السكري، والعيادات التي تقودها 

الممرضات، وبرامج العافية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية.
وتشير اختبارات السكر في الدم إلى أن أكثر من 80 ٪ من المرضى لدى 

المركز يتحكمون بداء السكري، وتعد هذه النسبة أفضل من نسبة 
السيطرة على داء السكري بشكل عام في الواليات المتحدة، حيث 

يتحكم ٥٢ ٪ من المرضى بداء السكري لديهم. كما أن هذه النسبة أعلى 
بكثير من المعدل المتوسط على المستوى اإلقليمي. ) كارلس، جي، 

وآخرون. عالج داء السكري، ٢0١٧(.

الكشف المبكر
صرحت أحالم سرحان " لقد اعتدنا إقامة فعاليات "يوم المرح" لألطفال 

المصابين بالسكري لقرابة العشرين عام" وتضم الفعالية، مشرفي 
التمريض، معلمون للتعريف بداء السكري ومديرو الحاالت، ومسؤولي 

مركز جونز هوبكينز أرامكو الطبي، ليتحدثوا مع الحظور في هذه الفعالية 
السنوية المنظمة لألطفال المصابين بالسكري ولعائالتهم ولمانحي 
الرعاية لهم. وتتضمن الفعالية خطابات تحفيزية من الملهمين ممن 
سيطروا على السكري ولم يسمحوا للمرض من أن يشكل عقبة في 

طريقهم. وخالل الفعالية ُتمنح جوائز لألطفال الذين نجحوا في التحكم في 
معدل السكر في الدم وبالتالي التحكم بالمرض نفسه.

"من الجلي أن "يوم المرح" يعزز دوافعهم ويمنحهم الفرصة لمقابلة 
غيرهم من األطفال المصابين بالسكري. وكنا نالحظ سابًقا خجل بعض 

العائالت من التحدث عن أطفالهم المصابين بداء السكري. بينما أصبحوا 
حالًيا أكثر تقباًل لألمر وأصبحوا يتبادلوا المعلومات وأرقام هواتفهم مع 
غيرهم من العائالت" وأضافت أحالم سرحان أن الدعم والتعزيز اإليجابي 

يلعبان دوًرا رئيسًيا في نجاح النتائج وفي تمكين األسر من مشاركة 
االستراتيجيات الموضوعة لمساعدتهم على تخطي التحديات اليومية 

التي يوجهونها مع السكري.
الفحص باألشعة

يعد الفحص الدوري باألشعة من أحد أفضل المناهج التي يتبعها مركز 
جونز هوبكينز أرامكو الطبي لمواجهة خطر اعتالل الشبكية السكري، 

حيث تمكن تلك التقنية من تحديد الحالت المعرضة لإلصابة باعتالل 
الشبكية قبل ظهور األعراض. 

األعراض
قد ال تظهر أية أعراض في المراحل األولية من اإلصابة باعتالل الشبكية 

السكري، ومع تطور المرض يمكنك مالحظة اآلتي:
النقاط أو السالسل العائمة في رؤيتك )العوامات(	 
عدم وضوح الرؤية	 
حدوث تغييرات في الرؤية	 
اعتالل رؤية اللون	 
رؤية مساحات مظلمة أو فارغة في رؤيتك	 
فقدان مفاجئ للرؤية.	 

الوقت المناسب لمراجعة طبيب العيون
في حالة حدوث أي تغيرات في الرؤية لديك، تواصل مع الطبيب.

وإن كنت مصابا بداء السكري، ننصحك بإجراء فحًصا للعين مرة سنوًيا 
على األقل. حيث أنه في أغلب األمراض، يعد الكشف المبكر أساس 

نوعية الحياة الصحية.
قد يزيد الحمل من تضرر الشبكية لدى السيدات المصابات بالسكري، 
فإن كنِت حامل، سارعي بالتحدث إلى طبيبك المعالج الذي قد يطلب 

منِك إجراء مزيًدا من الفحوصات الدورية.

عين صحيةعين مصابة بالسكري

العضلة المستقيمة 
العليا

الصلبة العينية

العدسة

القرنية
البؤبؤ

الجسم الهدبي

العضلة المستقيمة 
السفلى

الشبكية

أوعية دموية غير 
طبيعية

نزيف

تمدد األوعية 
الدموية

بقع قطن 
صوف

النقرة
القرص البصري

العصب البصري

الوريد والشريان 
البصري المركزي
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صفحة ٢١

خريطة مؤقتة لعيادات الرعاية األولية بالظهران

تطوير عالج لمرضى نبض القلب الغير منتظم
يعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وجونز هوبكنز ميديسن بشكل وثيق لتعزيز 
إجراءات تشخيص وعالج مرضى نبض 

القلب الغير منتظم. في ديسمبر ٢0١6، 
تعاون المركزان على إجراء أول عمليات 

إزالة الرجفان األذيني )AFib( في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي. يعتبر مركزنا اليوم 

المركز الوحيد في المنطقة الشرقية الذي 
يقدم هذا العالج المتطور لمرضى نبض 

القلب الغير منتظم - وهو النوع األكثر 
شيوًعا من دقات القلب غير المنتظمة 
في المملكة العربية السعودية، والذي 

يرتبط بارتفاع مخاطر جلطات الدم والسكتة 
الدماغية والخرف والموت. عاد الدكتور هاري 
تاندري، المدير المشارك لبرنامج النمو الشاذ 

في البطين األيمن بجونز هوبكنز ميديسن 
لمركزنا للمشاركة في دورة في الفيزيولوجيا 

الكهربية. وقد عمل عن كثب مع الدكتور 
سعد حسنية، رئيس قسم الفيزيولوجيا 
الكهربية وأمراض القلب لدى مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، وقام بتطبيق العديد 
من اإلجراءات، بما في ذلك عالج عدم 

انتظام ضربات القلب المعقدة للمرضى.

لمساعدة الناس في العثور على طريقهم في عيادات الرعاية 
األولية بالظهران ، قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتطوير 

خريطة للعيادات إلعطاء توجيهات واضحة للمرضى. كحل مؤقت، 
أصبحت خريطة الظهران للرعاية األولية متوفرة اآلن باللغتين 

العربية واإلنجليزية لتلبية االحتياجات الفورية إليجاد الوجهة 
المطلوبة. وتركز الخريطة على إبراز المناطق التي يصعب العثور 

عليها لتوجيه زوارنا على أفضل وجه خالل رحلة الرعاية األولية 
الخاصة بهم.

تتوفر منشورات باللغة العربية/اإلنجليزية ثالثية األبعاد تتضمن 
خريطة الرعاية األولية ومعلومات الخدمة الرئيسية. بإمكانكم طلب 

نسخة من:
أرامكو السعودية - مكتب اإلستعالمات بالمجمع

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - مكتب عالقات المرضى
تتوفر الخريطة أيًضا على صفحة الظهران للرعاية األولية على 

تم تعليق نسخ للخريطة باللغتين العربية واإلنجليزية عند المداخل الثالثة لعيادات www.JHAH.com. هناك نسخة للخريطة في الصفحة التالية.
الرعاية األولية بالظهران وبالقرب من مكتب االستقبال الرئيسي

  2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G تطوير عالج لمرضى نبض القلب الغير منتظم                                                                                          



صفحة ٢٢

S1

S2

S3

S1S2

Primary Care Suite 1

Primary Care Suite 2

Primary Care Suite 3

Main Entrance 

Treatment Room

Pediatric Clinic

ENT & Eye Clinic

X-Ray

Collection Lab

Patient Relations

Main Reception

Coffee Shop

Pharmacy

Medical Liaison Of�ce

EKG

Welcome Guides

Immunization Room

Geriatric Clinic

Parking Area

Main Hospital

Dental Building Parking Area

Walk-In Care 

S3

مختبر جمع العينات

عيادة األطفال

غرفة التطعيم

دليل الترحيب

عيادة كبار السن

الصيدلية

عالقات المرضى

مكتب االتصال الطبي

تخطيط القلب

األشعة

مقهى

االستقبال الرئيسي

عيادة العيون واألنف واألذن والحنجرة

مواقف سياراتجناح الرعاية ١

مواقف سيارات

مبنى األسنان

المبنى الرئيسي

جناح الرعاية ٢

جناح الرعاية ٣

مدخل رئيسي

رعاية بال موعد

غرفة العالج
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صفحة ٢3

S1

S2

S3

S1S2

Primary Care Suite 1

Primary Care Suite 2

Primary Care Suite 3

Main Entrance 

Treatment Room

Pediatric Clinic

ENT & Eye Clinic

X-Ray

Collection Lab

Patient Relations

Main Reception

Coffee Shop

Pharmacy

Medical Liaison Of�ce

EKG

Welcome Guides

Immunization Room

Geriatric Clinic

Parking Area

Main Hospital

Dental Building Parking Area

Walk-In Care 

S3

مختبر جمع العينات

عيادة األطفال

غرفة التطعيم

دليل الترحيب

عيادة كبار السن

الصيدلية

عالقات المرضى

مكتب االتصال الطبي

تخطيط القلب

األشعة

مقهى

االستقبال الرئيسي

عيادة العيون واألنف واألذن والحنجرة

مواقف سياراتجناح الرعاية ١

مواقف سيارات

مبنى األسنان

المبنى الرئيسي

جناح الرعاية ٢

جناح الرعاية ٣

مدخل رئيسي

رعاية بال موعد

غرفة العالج

  2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G مواقف السيارات                                                                                                                          



صفحة ٢٤

 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
ما قد فاتك

مشاهد من وراء الكواليس لتصوير فيديو مع أرامكو_السعودية 
اللتقاط إمكانات قادة المستقبل.

ألول مرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قام أخصائييو 
أمراض القلب التداخلية، الدكتور علي الشهري والدكتور طارق الشيخ 
باستخدام جهاز ضخ مؤقت لألشخاص الذين تحتاج قلوبهم إلى دعم 

إضافي أثناء عمليات القلب. 
يعرف الجهاز باسم أمبيال. وقد تم وضعه في قلب المريض ليبقى 

مستقرًا أثناء جراحة لعالج أمراض القلب التاجية. كان المريض البالغ 
من العمر 9١ عاًما و المعرض لخطر شديد مستقًرا طوال العملية، 

وهو اآلن في المنزل مع عائلته. 
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صفحة ٢٥

مباراة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لكرة القدم 
للحصول على النتائج: تفضل بزيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بنا 

على موقع جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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صفحة ٢6

عودة إلي الماضي: ١9٤9 - مركز الظهران الصحي
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صفحة ٢٧

 مؤتمر طب األسرة والمجتمع 2019 "الغوص
 إلى األعماق" من 3 إلى 6 أبريل 2019

"الغوص إلى األعماق" 3 ابريل ٢0١9: انطلق مؤتمر طب األسرة 
تحت عنوان " الغوص إلى األعماق" بحماس شديد من قبل 

األطباء والممرضين والمقيمين إلى جانب المساندين البارزين من 
المؤسسات الطبية. وكان من بين الضيوف الكرام األمين العام 

لمجلس الضمان الصحي التعاوني، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية، ورئيس الجمعية السعودية لطب األسرة 

والمجتمع، والرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو من رواد الرعاية األولية. وقد 
دخل برنامج اإلختصاص في طب األسرة  في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي، بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
عامه الثاني، وأثبت أن األطباء المقيمين هم من بين أفضل 

األشخاص أداًء في المملكة.
الدكتور هادي العنزي، مدير برنامج طب األسرة ومدير برنامج 

اإلقامة لطب األسرة، هو مدير الدورة ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر 
طب األسرة. هذه المساهمة ليست فردية، بل مدعومة من قبل 

العشرات من خبراء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كمتحدثين 
ومنظمين. وقد تم تعزيز دور الدكتور العنزي في حفل االفتتاح عندما 
أعلن األستاذ الدكتور سميح العامل، رئيس الجمعية السعودية لطب 

األسرة والمجتمع، أنه قد تم تعيين الدكتور هادي العنزي رئيًسا 
لجمعية طب األسرة بالمنطقة الشرقية.

في كلمته االفتتاحية في المؤتمر، تحدث الدكتور دانييل ريغامونتي، 
الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن وجهة نظره 
المتغيرة للرعاية األولية حيث قال: "كجراح أعصاب، قضيت كامل 

مسيرتي المهنية في ممارسة الطب في جامعة جونز هوبكنز حيث 
كنت أرى عالم الرعاية الصحية من منظور ضيق. أما اآلن، بصفتي 

الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، أحد مقدمي 
الرعاية الصحية لعقود من الزمن وغالًبا ألجيال، فإنني أنظر إلى 

تقديم الرعاية الصحية بنظرة جديدة".
وقد وصف الدكتور ريغامونتي الزيادة في األمراض غير المعدية 

كإعصار في األفق وأثنى على الرؤية السعودية ٢030 لوضوح خارطة 
الطريق التي وضعتها لمواجهة التهديد واستخدام التدخالت القائمة 

على علم األوبئة واالنتقال من رد الفعل إلى السياق االستباقي الذي 
يركز على الصحة ويرتكز على الرعاية الصحية األولية.

الدكتور شباب الغامدي ، األمين العام لمجلس الضمان الصحي 
التعاوني ومنظم شركات التأمين الصحي الخاص، وصف الرعاية 
األولية بأنها أساس الرعاية الصحية القائمة على القيمة. وأضاف 

أن "الرؤية السعودية ٢030 تحدد تطوير الرعاية األولية باعتبارها حجر 
الزاوية في التحول الصحي".

تم اعتماد أجندة التعليم والتدريب في مؤتمر طب األسرة ٢0١9 
بما يعادل ٢8 ساعة من التعليم الطبي المستمر من قبل الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية. ومن  النتائج الفريدة التي أفرزها 
هذا الحدث توقيع مذكرتي تفاهم بين الجمعية السعودية لطب 

األسرة والمجتمع، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والجمعية 
السعودية لطب األسرة، والتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية.
إن طاقة هذا المؤتمر واإلحساس بالمسئولية وثقة المشاركين في 

طب األسرة في المنطقة الشرقية تشير إلى توقعات متفائلة .

تعتبر رؤية 2030 تطوير الرعاية األولية 
شرط أساسي للتحول، ومركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي يدعم بفخر 
الرعاية الصحية األولية الشاملة التي 

محورها األشخاص. 

د. دانييل ريجامونتي، المدير التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي مع د. هادي العنزي، طبيب طب األسرة ومدير برنامج اإلقامة 

لطب األسرة بمركزنا. خالل المؤتمر، تم اإلعالن عن تنصيب د. العنزي 
كرئيس لمكتب المنطقة الشرقية للجمعية السعودية لطب األسرة 

)SSFCM( والمجتمع
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صفحة ٢8

2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G يشهد مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية في األحساء طفرة في التوسع ليشمل تقديم خدمة الغسيل الكلوي                                          

يشهد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في األحساء طفرة في التوسع 
ليشمل تقديم خدمة الغسيل الكلوي

رحب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي باألحساء بالمرضى في أحدث 
عالجات غسيل الكلى )www.jhah.com< خدمات الرعاية< الرعاية 
المتخصصة< أمراض الكلى< غسيل الكلى(. يأتي هذا بعد أقل من 
عام من افتتاح وحدة الكلوي في مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية 

الصحية في الظهران.
وحسب كل حالة، يمكن أن تستغرق عملية غسيل الكلى أربع ساعات 

لكل جلسة ويتطلب الغسل ثالث جلسات أسبوعًيا. ستكون وحدة 
غسيل الكلى في مركز األحساء الصحي قادرة على التعامل مع ثمانية 

مرضى في آن واحد وستكون مفتوحة ستة أيام اسبوعًيا، ولقد 
وضعنا راحة المريض ورفاهيته نصب أعيننا خالل فترة الغسل، حيث 

تشمل منطقة عالج غسيل الكلى على األسرة فضاًل عن كراسي 
غسيل الكلى المريحة، والمصممة لراحة المريض وللمساعدة في 

يقول علي الزين، مدير عام التمريض في مركز األحساء الصحي: "إن 
توفير هذه الخدمة في األحساء سيجعل الحياة أسهل بكثير لهؤالء 

المرضى وعائالتهم".

يقول علي الزين، مدير عام التمريض في مركز 
األحساء الصحي: "إن توفير هذه الخدمة في 

األحساء سيجعل الحياة أسهل بكثير لهؤالء المرضى 
وعائالتهم".



صفحة ٢9
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د. انطوان طرزي
استشاري جراحة و أمراض األنف و األذن و الحنجرة

رئيس معهد علم األعصاب
يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبيالدكتور انطوان طرزي على تعيينه كأستاذ مساعد في 

دائرة أمراض األنف و األذن و الحنجرة و جراحة الرأس و الرقبة بكلية الطب في جامعة 
جونز هوبكنز. 

" اشعر بالفخر لهذا التعيين و االمتنان لهذه الفرصة فهذا إنجاز كبير لي علي الصعيد 
الشخصي و المهني. إنني ملتزم بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لجميع مرضاي."

 

التعيينات الجديدة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

د. هاري بريسيس 
جراح القلب 

رئيس برنامج جراحة القلب 

يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي د. هاري 
بريسيس جراح القلب و رئيس برنامج جراحة القلب 

بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على تعيينه كأستاذ 
مساعد في الجراحة بكلية الطب في جامعة جونز 

هوبكنز 
"يشرفني أن أكون جزءًا من مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، و سأعمل بجد ألرتقي إلى مستوى التحدي و 

ألكون جديرًا بالمسؤولية الكبيرة التى منحها لي المركز"

د. سعد الحسنيه
رئيس قسم أمراض القلب

مركز أمراض القلب واألوعية الدموية

يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتور سعد الحسنيه على تعيينه كأستاذ مساعد 
بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز. 

"يشرفني أن أحصل على هذا التقدير من هذه المدرسة الطبية المرموقة، وأتطلع إلى 
العمل مع المتدربين باإلضافة إلى التعاون المستمر بين قسم أمراض القلب في جونز 

هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتعزيز رعاية المرضى في كل من 
الظهران وبالتيمور."



صفحة 30

بعد مرور عام واحد فقط - أصبح مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي األكثر تفاعاًل دولًيا في استخدام تطبيق ماي تشارت

في بداية عام ٢0١8، تصدر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تقنيات 
الرعاية الصحية منذ أن أصبح أول مزود للرعاية الصحية بالشرق 

األوسط يطلق تطبيق إيبيك، وهو واحد من أهم أنظمة السجالت 
الصحية اإللكترونية الرائدة في العالم. ويواصل المركز دوره الريادي 
هذا العام من خالل تقديم ترقية ملحوظة بتطبيق إيبيك، متضمنَا 

بوابات خدمات المرضى اإللكترونية الخاصة بها – تطبيق ماي 
تشارت - والذي يتيح للمستخدمين مسؤولية تولي إدارة رعايتهم 

الصحية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.
فمنذ تفعيله ألول مرة في عام ٢0١8، يمكن لمستخدمي تطبيق 

ماي تشارت اإلطالع على ملخص لجدول زيارات العيادات الخاصة 
بهم، وأدويتهم وتاريخهم المرضي، وتحديد المواعيد، وطلب األدوية 

والتواصل مع األطباء من خالل التطبيق.
وأصبح مستخدمي تطبيق ماي تشارت اآلن قادرون على رؤية 

التحديثات الخاصة بوقت االنتظار بقسم خدمات الطوارئ الطبية 
التابعة للمركز، ورؤية نتائج فحص المختبر، وتحديث األدوية وأمراض 
الحساسية الخاصة بهم من المنزل، وتلقي إشعارات الرعاية الوقائية، 

والتحقق من مواعيد العيادات الخاصة بهم. ونظًرا لكثرة الطلبات، 
أتاح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تطبيق ماي تشارت على أجهزة 

األندرويد وأجهزة اآليفون.

بقلم: دانا بوقعيقيص

وجهة نظري حول تطبيق ماي شارت
كنت أستعد أنا وزميلي للرحيل بعد دعم مرضى بإحدى جلسات التوعية 

الخاصة بـتطبيق ماي تشارت في بداية عام ٢0١8. وتحدثنا عن يومنا 
واألمور التي طرأت به لمناقشتها حتى نتمكن من االستعداد وإدارة 
جلستنا القادمة بشكل أفضل في حال طرح المريض األسئلة علينا. 

حيث بدأ زميلي محمد القديحي من قسم عالقات المرضى في مساعدة 
المريض. ولكن بعد بعض األسئلة، أعرب المريض عن إحباطه وتردده 
في اإلستمرار في استخدام البوابة. وكان رد محمد إيجابًيا حين قال له: 

"قد يبدو األمر معقًدا في بدايته، ولكنني أعتقد أنك ستجده يمنحك 
دوًرا كبيرَا في إدارة رعايتك الصحية. حيث يساعدنا هذا الطبيق في 
مساعدتك. ويساعدك أيضَا في التواصل مع األطباء والممرضين 

المعالجون لك. فعليك تجربته وإعطاءه بعض الوقت ورغم أن البعض 
يعتبر تطبيق ماي تشارت أكثر تعقيًدا من النظام السابق له، إال انه 

يوفر لك الكثير من الخدمات عن ما سبق. حيث ُيمكنك من إستكمال 
العشرات من اإلجراءات عبر اإلنترنت وإطالعك على رعايتك الصحية 

والمشاركة فيها".
القدرات الوظيفية الجديدة المتعلقة بتطبيق ماي تشارت

عليك معرفة ومتابعة ما يلي قبل الذهاب للمركز
يمكنك معرفة آخر التحديثات الخاصة بأوقات االنتظار الخاصة 

بخدمات الطوارئ الطبية بمركز الظهران واألحساء الصحي على 
تطبيق ماي تشارت

أستكمال ملفك الطبي
يمكنك اآلن تحديث معلوماتك حول األدوية وأمراض الحساسية 

الخاصة بك عبر تطبيق ماي تشارت قبل موعدك. وأثناء زيارتك 
التالية المجدولة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ستقوم الممرضة 

أو طبيبك المعالج بمراجعة األدوية وأمراض الحساسية التي طلبتم 
إضافتها أو إزالتها من ملفكم الخاص والتعامل معكم وفًقا لذلك.

إشعارات الرعاية الوقائية
صممت خاصية إرسال إشعار الرعاية الوقائية لمساعدتك وعائلتك 
في الحفاظ على صحة جيدة. وتتضمن اإلشعارات التذكير بجرعات 

الحماية من األنفلونزا السنوية أو التطعيمات األخرى، مع معلومات 
واضحة حول توقيت تلك الجرعات وموعد تكرارها. وأظهرت دراسة 
أن المرضى الذين يتلقون تذكيرات الوقاية الصحية عبر تطبيق ماي 
تشارت هم األكثر مشاركة في رعايتهم الصحية والقدرة على جدولة 

مواعيدهم التالية.
يمكنك إدارة رعايتك الصحية من أي مكان وفي أي وقت

هل لديك جهاز يستخدم نظام أندرويد؟ يمكنك اآلن تحميل تطبيق 
ماي تشارت من متجر بالي. فبنقرة واحدة يمكنك اليوم إدارة رعايتك 

الصحية بشكل أسهل.
يتوفر تطبيق ماي تشارت الخاص بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لكل 

من أجهزة األندرويد وأنظمة الـ أي أو أس الخاصة بهواتف آبل.
التسجيل اإللكتروني بتطبيق ماي تشارت

هل سبق لك أن الحجز مبكًرا برحلة طيران لكون ذلك أسهل من 
التسجيل عند وصولك للمطار؟ يمكنك اآلن فعل ذات الشيء 

بمواعيدك في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن طريق استخدامك 
لخاصية التسجيل اإللكتروني المبكر عبر تطبيق ماي تشارت. وعليك 

االتصال باإلنترنت قبل موعدك لـ:
	 التحقق من وتحديث بياناتك الشخصية بما في ذلك البريد 

اإللكتروني ورقم الهاتف
مراجعة وتحديث األدوية وأمراض الحساسية الخاصة بك	 
مراجعة وتحديث األدوية التي تتناولها حاليا	 
قائمة بالتواريخ واألماكن الخاصة بسفرياتك	 
أستكمال استبيان لفحص األمراض السارية	 

ستتلقى تذكيًرا بموعدك قبل ذلك بخمسة أيام وسيتضمن هذا 
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صفحة 3١

إحصائيات تطبيق ماي تشارت الخاص بمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

هل تريد اإلستفادة القصوى من تطبيق ماي 
تشارت؟ سجل اآلن

 www.JHAH.com/en/about-mychart :قم بزيارة
للبحث عن األسئلة الشائعة.	 
لألدلة اإلرشادية.	 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
لالشتراك في تطبيق ماي 

تشارت، أو كنت ترغب بطرح 
أسئلة، اتصل بنا على: ٤٤٤٤-30٥-

800 )من خارج المملكة 3888-
8٧٧-0١3( ومن ثم تحديد الخيار 8 

)ساعات العمل:  ٧ صباًحا - ٤ عصًرا(

هل تعلم؟
يتسخدم تطبيق إيبيك من قبل جميع المستشفيات 

والمدارس الطبية في الواليات المتحدة.

إحصائيات عامة

 ١90 مليون شخص حول العالم لديهم سجل صحي 	 
إلكتروني بتطبيق إيبيك

 8٤٪ من المستخدمين يشهدون بأهمية التكنولوجيا 	 
إلدارة صحتهم

وافق 8١٪ من األشخاص على أنهم يتلقون رعاية أفضل 	 
عندما يتمكن أطبائهم من الوصول إلى سجلهم الصحي اإللكتروني 

واإلستفادة منه

يوجد أكثر من 30.٢٥ مليون مستخدم لإلنترنت 	 
بالمملكة العربية السعودية، 96٪ منهم مستخدمي للهواتف الذكية 

)إحصائيات عالم اإلنترنت - ٢0١8(.

التذكير رابًطا لتسجيل الدخول اإللكتروني. وعليك التأكيد عند الوصول لموعدك بمكتب االستقبال.

التسجيل لمرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
بالبوابة اإللكترونية الخاصة بتطبيق ماي تشارت 

أكبر بنسبة ١0٪ من المستشفيات األمريكية 
المستخدمة للتطبيق.

6٢٪ من مستخدمي تطبيق ماي تشارت الخاص 
بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي فعالين.

أكثر من 8000 موعد للعناية األولية تم من خالل 
تطبيق ماي تشارت الشهر الماضي.

أكثر من 3٥00 عبوة دواء تم طلبها عبر تطبيق ماي 
تشارت الشهر الماضي.
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أم علي
وصفات صحية

الرسالة الصحية:
لألشخاص  مناسبة  علي  أم 
القلب  أمراض  من  يعانون  الذين 
والمرضعات  والحوامل  ولألطفال 
المصابون  ويستطيع  السن.  وكبار 
األخذ  مع  تناولها  السكري  بمرض 
 ١ يعادل  كوب   3/١( االعتبار  بعين 
ينصح  ال  الكربوهيدرات(.  من  حصة 
عام  سن  تحت  لألطفال  بإطعامها 
يعانون  الذين  لألشخاص  وال  واحد، 
من صعوبات في المضغ أو البلع أو 
الذين لديهم حساسية من الحليب أو 
محليات  استخدام  يمكن  الغلوتين. 
من  بداًل  الحرارية  السعرات  عديمة 
السعرات  محتوى  من  للحد  السكر 

الحرارية والكربوهيدرات. 

أم علي هي حلوى لذيذة تحظى بشعبية كبيرة بالشرق األوسط. وهي من أطباق الحلوى الغنية بالكالسيوم، والبروتين، والفيتامينات، 
والمعادن، ومضادات األكسدة وتتميز بنكهة وطعم المكسرات. مقداير هذه الطريقة التالي توضيحها تزيد من قيمتها الغذائية.طعم 

ونكهة غنية بالمكسرات.

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: 
اقطع 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 ٥ 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 ٤00 درجة فهرنهايت واتركها ١٥ 

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 ٥ دقائق 	 
قدمها مع سلطة الفواكه الطازجة لتصبح 	 

غنية باأللياف والفيتامينات والمعادن 
ومضادات األكسدة لزيادة قيمتها الغذائية 

ولتصبح أكثر توازنًا 

المحتوى من الدهون 
والسعرات الحرارية: 

١60 سعرة حرارية 	 
٤ غرام من الدهون 	 

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء



صفحة 33

)Guest( طريقة استخدام شبكة اإلنترنت التابعة ألرامكو السعودية

إحدى نتائج المجلس االستشاري للمريض واألسرة 
باألحساء والعضيلية

ال يمكن تحقيق التميز المستمر في الرعاية الطبية وتحسين تجربة المرضى وعائالتهم من قبل مقدمي الرعاية الصحية فقط، إذ 
يتطلب األمر شراكة مع المرضى وعائالتهم. أنشأ موظفو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أربعة مجالس استشارية للمرضى واألسرة 

)PFACs( لتغطي منشآتنا، واقترح أحد األعضاء نشر خطوات التسجيل لشبكة اإلنترنت. 

)Guest( كيفية استخدام شبكة اإلنترنت
بمجرد إنشاء حساب ضيف، ستتمكن من بدء استخدام الشبكة 

على الفور. يجب عليك االتصال بالشبكة الالسلكية المسماة 
Guest، وتسجيل الدخول باسم المستخدم الخاص بك كضيف 

)عنوان البريد اإللكتروني( وكلمة المرور.

http: //wifi/guest انتقل إلى

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول

املئ الخانات المطلوبة واقبل شروط االستخدام واضغط تسجيل
مالحظة:

اكتب عنوان بريدك اإللكتروني الشخصي، وسيصبح هذا اسم 
المستخدم الخاص بك لتسجيل الدخول إلى الشبكة الالسلكية

يجب أن تتضمن كلمة المرور 8 أحرف كحد أدنى وأن تحتوي على 
أحرف كبيرة، وأحرف صغيرة، وأرقام

سجل خروج وأعد ضبط هاتفك الذكي

ستحصل على 
رسالة بنجاح 

تسجيلك: "يمكنك 
البدء في استخدام 

خدمة اإلنترنت".

اذهب لصفحة 
اإلعدادات

اختيار واي فاي قم بتفعيل 
خاصية 

اإلنترنت 
 )Wi-Fi(
ثم اختر 
Guest

اكتب اسم المستخدم 
الخاص بك )عنوان 
بريدك اإللكتروني 

الشخصي(، وكلمة 
المرور، ثم انقر فوق 

"االنضمام" اقبل الشروط
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اليوم العالمي للكلى 2019

موضوع اليوم العالمي للكلى لعام ٢0١9 هو صحة الكلى لكل 
شخص فى كل مكان. تشير التقديرات إلى أن ١0٪ من سكان 

العالم يعانون من أمراض الكلى المزمنة )الجمعية الدولية 
ألمراض الكلى، ٢0١8(.

في المملكة العربية السعودية، يوجد حوالي ٢0.000 شخص 
مصاب بأحد أمراض الكلى ويخضع ألحد أنواع الغسيل الكلوي 

)المركز السعودي لزراعة األعضاء، ٢0١٧(.
إليكم المعلومات التالية من د. أحمد الخنيزي، أخصائي أمراض 

الكلى بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والتي قد تساعدكم على 
الوقاية من أمراض الكلى. 

عوامل الخطر
إذا كان لديك أحد الحاالت التالية أو أكثر، فنسبة تعرضك لإلصابة 

بأحد أمراض الكلى المزمنة عالية ويتوجب عليك زيارة الطبيب: 
داء السكري )السبب األكثر شيوًعا ألمراض الكلى في 	 

المملكة العربية السعودية(
ضغط دم مرتفع	 
السمنة 	 
تاريخ عائلي لإلصابة بأمراض الكلى	 

اإلصابة المتكررة بالتهابات المسالك البولية	 
اإلصابة المتكررة بحصوات الكلى	 

الوقاية مفتاح العالج
فيما يلي بعض األشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من 

أمراض الكلى المزمنة:
السيطرة على نسبة السكر في الدم وضغط الدم 	 

والكوليسترول
قلل من تناول الملح والسكر	 
تناول ما ال يقل عن 6 حصص من الفواكه والخضروات كل 	 

يوم
حافظ على لياقتك ونشاطك للحفاظ على وزن صحي	 
تجنب التدخين والتدخين السلبي والمشروبات الكحولية	 
تجنب تناول األدوية دون وصفة طبية	 
تجنب الجفاف خاصة خالل فصل الصيف 	 
اخضع لفحص بدني سنوي وأبلغ طبيبك بأي من األمور 	 

التالية: تورم في قدميك وكاحليك، أو التبول الشديد أو 
الغثيان أو التقيؤ، أو تقلصات العضالت أو آالم في البطن 

ألنها قد تكون عالمة على تلف الكلى.



صفحة 3٥
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اليوم العالمي للتوعية بالكلى

في صباح يوم ١٤ مارس، شارك ما يقرب من ١00 عداء من أكاديمية عمليات األمن الصناعي 
في أرامكو السعودية )ISOA( في سباق الماراثون التنظيمي. كان جزًءا مفيًدا وممتًعا من 
الحدث عبارة عن موجز غذائي صحي تناول الطعام بشكل صحيح. اركض جيًدا، قدمه خبير 

األغذية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الدكتور باسم فوطا.

١٤ مارس ٢0١9 ، اليوم العالمي 
للكلى،يحتفل موظفو أكاديمية عمليات 

األمن الصناعي في أرامكو السعودية 
)ISOA( بالصحة تحت شعار "صحة 

الكلى للجميع في كل مكان" بدعم من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



صفحة 36

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

عملية جراحية 
للمياه البيضاء في 

العين في مركز 
األحساء الصحي 

جراحة عظام في 
مركز األحساء 

الصحي

تم إجراء أول عملية جراحية للمياه 
البيضاء في العين في مركز األحساء 

الصحي باستخدام أحدث األجهزة 
الحديثة المخصصة لهذه العملية. 

وستتبع هذه الجراحات عدة جراحات 
أخرى بما في ذلك الجراحة العامة

يعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على 
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة في مركز 

األحساء الصحي، وقد أجريت أول جراحة عظام 
في المركز باألحساء، وستتبعها عدة عمليات 

مختلفة وخدمات جديدة. 

2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                                 



صفحة 3٧

مارس 31 – أبريل 1: 
حملة إنعاش القلب 

في مركز األحساء 
للخدمة المجتمعية

تمت دعوة مركزنا للمشاركة في حملة توعية عن اإلسعافات 
واإلنعاش القلبي والتي رعتها دائرة النفط والعمليات بالمنطقة 
الجنوبية، قسم تنمية القوى العاملة. قدمت مدربة من برنامج 
إنعاش القلب ومتطوعة جلسة تثقيفية حول اإلنعاش القلبي 

الرئوي واإلسعافات األولية للنساء من أسر الموظفين في 
الصباح وبعد الظهر. ُقدمت أربع عروض تقديمي، باإلضافة 

لتدريب عملي للمهارات وممارسة موجزة من قبل الحضور. تم 
توزيع كتيب اإلنعاش القلبي الرئوي/اإلسعافات األولية خالل 

الجلسة. حضر الجلسات حوالي ٧0 من أفراد عائالت الموظفين.

24 يناير: ورشة عمل 
اإلنعاش القلبي لقسم 
عمليات الكمبيوتر في 

مركز التنقيب وهندسة 
البترول

طلبت وحدة تخطيط العمليات واالستشارات أربع 
ورش عمل للسالمة في عام ٢0١9 لموظفيها 
والمقاولين في القسم. قدم فريق اإلنعاش 

القلبي ورشة عمل لـ39 موظًفا. بعد الجلسة، تمكن 
الحاضرون من تطبيق مهارات اإلنعاش القلبي 

واإلسعافات األولية األساسية.

تدريب على 
اإلنعاش القلبي

استجابًة لرسالة تلقاها المركز من منسق فعالية لم 
شمل للمغتربين في المملكة العربية السعودية لعام 
0١9 ، قدم فريقنا دورة اإلنعاش القلبي لـ30 متطوًعا 

من ٢٥ إلى٢٧ فبراير، و٢ مارس في المنزل المخصص 
للم الشمل )رقم ١١80، شارع ١١( في مخيم الظهران 

الرئيسي. في نهاية التدريب، أعرب المتطوعون عن 
ثقتهم واستعدادهم لمواجهة التحديات الصحية 

التي قد تحدث خالل فعاليات لم شمل المغتربين 
المستقبلية.
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صفحة 38

تعرض هذه السحابة الكلمات األكثر تكراًرا وفًقا للحجم )الكلمات األكبر هي تلك التي تم استخدامها في أغلب األحيان( في ردود الفعل 
اإليجابية من المرضى في العيادات الخارجية، والمرضى المنومون، وعيادة طب األطفال 

"كانت 
التجربة 
مميزة" 

"جميع األطباء والممرضين 
كانوا جيدين - إجراءات 

الدخول كانت سهلة 
وسريعة بالطوارئ 

فالحضور بين الساعة 9 و3 
يكون أسهل. شكًرا على 

هذا الوقت"

خدمات المركز 
ممتازة جًدا والرعاية 
واالهتمام ممتازان 

وأتمنى أن يستمر عالج 
المتقاعدين بمركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

التميز في رعاية المرضى
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صفحة 39

"أشكر الطبيب 
محمد عبد الجبار 
والممرضة دي 

والممرضة ريمي 
والممرض جاكوب"

" هذه الفترة 
لتنويم الطفل 

كانت من أفضل 
الفترات الماضية "

"األمور كانت طيبة 
شاكرين للجميع 

تعاونهم - الخدمات 
كانت راقيه وتعاملهم 

جًدا راقي!"
اشكر أخصائي 
الجهاز التنفسي

اشكركم على االهتمام 
و اشكر المركز على 

اهتمامهم خالل فترة 
التنويم و شيء جًدا 

احترافي أن يكون هناك 
اتصال واشكرك على سعة 
صدرك وطريقتك الإعطاء 
المعلومة كالموظفة فرح 
وأخص الممرضة بالشكر 

أيًضا!"

"أنا معجب بالدكتور جًدا ألنه 
طمأننا وشرح لنا كل شيء 

وعندما انتهت العملية، 
اتصل بنا وطمأننا وقال 

لنا أن العملية تمت بنجاح 
إلبننا البالغ من العمر سنتين 

ونصف. لقد كان الطبيب 
ممتاًزا ومتعاوًنا"

"تنومت بالمستشفى مرتين وكان قسم 
التنويم ممتاًزا جًدا وقامو بتقديم الدعم 
للمرضى وكان في تحسن في صحتي - 

جميع الموظفين من ممرضين وموظفي 
استقبال رائعين - أنا شاكر ومقدر أن مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي مهتمين بأخذ آراء 
المرضى ومتابعتهم - فهذا االستبيان وافي 

وكافي - الممرضه إيزابيل كانت مهتمة 
جًدا، والممرض عمر كان ممتاز جًدا، وقامت 
رئيسة الممرضات بزيارتي وتفقد األمور أكثر 

من مرة"

صوت المرضى:
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صفحة ٤0

2 0 1 9 بيع  ر   |   W E L L B E I N G الدفاع المدني ووحدة تعزيز الصحة تدعم سالمة الطفل                                                                                                                                     

 الدفاع المدني ووحدة تعزيز الصحة تدعم
سالمة الطفل

شاركت وحدة تعزيز الصحة في جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي في يوم الدفاع 

المدني. كان موضوع هذه الفعالية 
"سالمة الطفل هو هدفنا" والذي عقد 
في مركز الظهران للمعارض من ٤ إلى 

٧ مارس. خالل هذه الفعالية، أجرى 
مستشارو وحدة تعزيز الصحة جلسات 

تعليمية حول كيفية االستجابة لحاالت 
الطوارئ الطبية وتعزيز السالمة 

الوقائية لألطفال. زار حوالي ١٥00 من 
الحضور كشك وحدة تعزيز الصحة.



صفحة ٤١
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سّجل لتلقي الرعاية الصحية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

خط الرعاية التمريضية

موظفي أرامكو السعودية وأفراد أسرهم المسجلون مدعوون للتسجيل في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران

كيف تسجل أنت وأفراد عائلتك المستحقين:
myhome https://myhome.aramco. ١. انتقل إلى

com.sa من على بوابة شركة أرامكو السعودية
My Information ٢. اضغط على

My Family 3. اختر
٤. اختر الشخص الذي ترغب في تسجيله ثم اضغط 

Change Medical Provider على
 ،Change Medical Provider ٥. بمجرد الضغط على
يمكنك اختيار مركز رعاية صحية لدى مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي
6. ستتلقى إشعاًرا على بريدك اإللكتروني

لمزيد من المعلومات عن كيفية تغيير تسجيلك، 
يمكنك التواصل مع مركز خدمات الموارد البشرية 

المحلي أو التسجيل على HR Online أو تفضل بمسح 
الكود للمزيد من التفاصيل.

وفر على نفسك زيارات العيادة الغير ضرورية إذا كانت 
تعاني من:

السعال أو الزكام	 
التهاب الحلق	 
ألم األذن	 
اإلفرازات األنفية	 

األحد - الخميس
٧:30 صباحا - 3 مساًء

كيفية االتصال بخط الرعاية التمريضية:
اتصل على 4444-305-٨00 أو

٨٧0-3٨٨٨
ثم اتبع اإلرشادات للتحدث إلى أحد ممرضي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي



صفحة ٤٢

زيارات من جونز هوبكنز ميديسن
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صفحة ٤3

زيارة من أبحاث كالس )KLAS( لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

لقد تشرفنا بزيارة فريق من أبحاث كالس )KLAS( لنا بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي. أبحاث كالس هي شركة رائدة في مجال 

بيانات الرعاية الصحية، وتجري أبحاًثا حول البرامج والخدمات 
المستخدمة في جميع أنحاء العالم لتوفير حلول تحليلية وتبادل 

األفكار والخبرات الحقيقية.
كان الفريق الزائر مهتًما بتجربة تنفيذ إيبيك الناجح ومعرفة المزيد 

عن عوامل التمكين الرئيسية التي تؤدي إلى هذا اإلنجاز.
بدأت الزيارة بعرض تقديمي يضع خارطة الطريق لخطة إعداد 

وتنفيذ إيبيك، وتجربتنا المباشرة، ومقاييس ما بعد إطالق 
النظام. للتعّرف على تنفيذنا الناجح، قام الفريق بجولة في 

المستشفى وزار بنك الدم، وحدة الجراحة، وصيدلية عيادات 
الرعاية األولية. قابلوا الموظفين وأعجبوا بمدى ارتياحهم 

الستخدامهم للنظام.
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صفحة ٤٤

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

2 0 1 9 بيع  ر   |   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،أو من خارج أرامكو 

أرامكو  اتصلزعلى 9١١.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل  بقيق، اتصل 	 
على الهاتف رقم: 0١١0 ٥٧٢ ١3 966+

األحساء: اتصل على 9١١	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:09١١ 6٧3 ١3 966+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧9١١ ٥٧6 ١3 966+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-30٥-800 من 
داخل المملكة أو 3888-8٧0-١3-966+ من خارج 

المملكة

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

0٥٥6000٤68 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- 30٥ -800

من خارج المملكة على الهاتف رقم     	 
 +966-١3-8٧0-8883

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم 8٤00-8٧0، 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 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 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 ٤٤٤٤- 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  0٥٥6000٤68 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- 30٥ -800  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-١3-8٧0-8883        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة ٤٥

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

إن كنت مريضًا مسجاًل لدى المركز وتّود حجز موعد طبي أو في عيادة 
األسنان والحصول على مختلف الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الرجاء 

االتصال بمركز االتصال المركزي )CCC( من خالل الرقم التالي:

٤٤٤٤-30٥-800 )من داخل المملكة(	 
أو +3888-8٧0-١3-966+ )من خارج المملكة(	 

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

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

أكثر من

١٧,000
متابع

أكثر من

 3,900
متابع

أكثر من

١٧,8٧3 
مشاهدة

أكثر من

 3000
متابع

أكثر من

6٧,000
متابع

JHAHJohns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAHNEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟
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عالقات المرضى

مكتب االتصال الطبي
فريق مكتب االتصال الطبي لدينا موجود 

لمساعدتك على:
طلب التقارير الطبية/الملخصات	 
طلب نسخ من السجالت الطبية، واألشعة 	 

التشخيصية، وتقارير المختبر
إصدار األعذارالطبية	 
إصدار شهادات مرافقة، وحضور المستشفى، 	 

وملصقات وقوف سيارات للمعوقين
قم بزيارة مكتب االتصال الطبي

مكاتبنا مفتوحة من يوم األحد إلى الخميس من 
الساعة ٧ صباًحا حتى الساعة ٤ مساًء للمسائل 

فريق العالقات المرضى متعدد اللغات موجود 
لمساعدتك على:

اإلجابة على أي أسئلة بشأن رعايتك في مركز 	 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

اختيار أو تغيير طبيبك للرعاية األولية	 
التحدث معك بشأن الموظفين الذين بذلوا 	 

قصارى جهدهم لمساعدتك، أو أي شيء تعتقد 
أنه كان بوسعنا فعله بشكل أفضل

قم بزيارة مكتب عالقات المرضى
مكاتبنا مفتوحة من يوم األحد إلى الخميس من 
الساعة ٧ صباًحا حتى الساعة ٤ مساًء للمسائل 

العاجلة. أثناء وجودك في المستشفى، اسأل أقرب 
ممرضة مسؤولة عن الموقع األقرب لمكاتبنا.

العاجلة. أثناء وجودك في 
المستشفى، اسأل أقرب 

ممرضة مسؤولة عن 
موقعنا.

المبنى الرئيسي بالظهران رقم 60، البهو 	 
الرئيسي

عيادات الرعاية األولية بالظهران - انظر الخريطة	 
مركز األحساء الصحي - انظر الخريطة	 
مركز بقيق الصحي - بالقرب من منطقة انتظار 	 

الرعاية األولية
مركز رأس تنورة الصحي - بالقرب من مكتب 	 

االستقبال بقسم الطوار

الظهران: 
خدمات الطوارئ

عيادة الجراحة، خلف مكتب االستقبال 	 
منطقة عيادة الجهاز الهضمي	 
مبنى رقم 6١، أمام عيادة النسائية والوالدة	 
الرعاية األولية -  انظر الخريطة	 

مركز األحساء الصحي:
استقبال العيادات الخارجية -

مركز بقيق الصحي:
مكتب اإلدارة

مركز رأس تنورة الصحي:
 المبنى رقم ٢، الطابق األرضي


