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ألول مرة في المملكة - جراحة بمساعدة الروبوت باستخدام صبغة الفلورسنت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مركز األحساء الصحي يفتتح وحدة عناية مركزة

إضافة جديدة لمركز األحساء الصحي

وصفات صحية - كبسة الدجاج

المبادئ التوجيهية للصحة والتغذية بشأن الحساسية لألغذية

الطبيعة وتأثيرها على الصحة

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يستخدم أسلوب هندسة رعاية صحية حديث لعكس اآلثار اإليجابية للطبيعة

تطوير العناية بالعيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

العالج المتقدم لالكتئاب

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: المساهمة في الممارسة القائمة على األدلة من خالل عملية المراجعة المنهجية

أبحاث مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لها أثر إيجابي على الرعاية الصحية والجودة

شركاء في التميز

مركز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن يرعيان يوم البحث في المملكة العربية السعودية

مركز بقيق الصحي يطلق خدمة الرعاية الصحية المنزلية

استخراج المعلومات الطبية اإللكترونية للبحث

الموارد المناسبة للرعاية المناسبة

تجربة أفضل على اإلنترنت، تجربة أفضل للمريض

منع إنتقال العدوى الجراحية

التدخل واألمراض الوراثية والقوية

تعرفوا على موظفينا

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تتوفر اآلن حافالت بين مركز األحساء الصحي ومركز بقيق الصحي

إرشادات التغذية للحصول على قسط كاف من النوم

قوة الفن

كن حذًرا من الملح

نصائح صحية أثناء الحج

الواقي من أشعة الشمس وروتينك الصباحي

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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رسالة من الرئيس التنفيذي

أعزائي،
يلتزم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتوفير بيئة تكيفية شاملة للجميع، بما في ذلك المرضى واألسر والزوار 

والموظفين.
تتماشى استراتيجيتنا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع سعينا لتمكين الجميع، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، من االندماج 

واالستقالل.
خالل األشهر الماضية ، أنشأنا لجنة رعاية تتمحور حول األفراد ولجنة فرعية لألشخاص ذوو اإلعاقة لتسهيل هذا التحول 

الثقافي وجعله مستداًما.
باإلضافة إلى ذلك ، تلقى أكثر من ٥٠ في المائة من موظفينا دورات تدريبية على التواصل والتعاطف لجميع أفراد طاقمنا 
ونخطط الستكمال أكثر من ٩٥ في المائة من موظفينا التدريب بحلول نهاية هذا العام. تم تصميم هذه الدورات التدريبية 

لرفع مستوى الوعي حول تأثيرنا على زمالئنا والمرضى واألسر.
نحن مصممون على توفير بيئة شاملة توفر التعليم المناسب وفرص العمل واالحتفاظ بالموظفين دون تمييز.

شكًرا لكم،،
دانييل ريجامونتي
الرئيس التنفيذي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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الرعاية بدون موعد في فترة العيد 

ساعات العمل في عيد األضحى من 11 إلى 1٤ أغسطس
بقيق: خدمات الطوارئ الطبية - ٢٤ ساعة	 
األحساء - الرعاية األولية: من 1 ظهًرا إلى ٩ مساًء.            	 

خدمات الطوارئ الطبية - ٢٤ ساعة

الظهران: من ٧:٣٠ صباًحا إلى ٩ مساًء، آخر موعد للتسجيل 	 
الساعة ٨:٣٠ مساًء

رأس تنورة: خدمات الطوارئ الطبية - ٢٤ ساعة	 
العضيلية: خدمات الطوارئ الطبية - ٢٤ ساعة	 

هاتف االتصال المركزي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
للوصول إلى مركز اتصال المركزي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عند االتصال من 

خارج المملكة، يرجى استخدام ٨٧٠-٣٨٨٨ ٩٦٦ ٠1٣+
للمكالمات داخل المملكة والمحمول، يمكنك االستمرار في استخدام رقم الهاتف 

المجاني 3٠5-4444-8٠٠
خيارات مركز اإلتصال المركزي:

1. المواعيد | ٢. الصيدلية | ٣. خط الرعاية التمريضية | ٤. غرفة المريض |
٥. مكتب االتصال الطبي | ٦. عالقات المرضى | ٧. وحدة تثقيف المرضى |

٨. دعم ماي تشارت
ساعات الخدمة: األحد إلى الخميس، من ٧ صباًحا إلى ٤ عصًرا
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للتسجيل، زيارة
 

jhah.com/communityoutreach

   أنتم مدعوون لحضور محاضرة الخدمة المجتمعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

فقر الدم: أسباب ونتائج انخفاض الحديد
التاريخ: االثنين، ٢٦ أغسطس، ٢٠١٩

الموقع: قاعة المها، فندق العثمان كمبينسكي، الخبر
الوقت: ٦:٣٠ - ٧:٣٠ مساًء 

تقدمها:
د. أليسون مولتيرنو
أستاذ مشارك في الطب الباطني
جونز هوبكنز ميديسن

سيتم توفير حافلة إلى الموقغ وستغادر الساعة ٦ مساًء
 من المواقع التالية:

موقف سيارات شارع كينجز، قريب من حديقة بول فيلد •
 •مقهى ليوان (بجانب عيادة الظهران للرعاية األولية) 

النقل للعودة إلى المواقع المذكورة أعاله في الساعة ٧:٤٥ مساًء
سيتم توفير المرطبات.

محاضرات الخدمة المجتمعية هي مجموعة من المحاضرات ينظمها مركز جونز هوبكنز الطبي، وتهدف إلى تعزيز عافية 
المجتمع والنهوض بالوعي الصحي من خالل المحاضرات المتميزة التي يقدمها كبار أطباء جونز هوبكنز ميديسن أثناء 

زيارتهم لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

زيارة للدكتورة أليسون مولتيرنو
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إعداد الجيل القادم من مقدمي الرعاية الميدانية
برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للمساعدين الطبيين

في الحاالت الطارئة، نحتاج أن يكون أول المستجيبين ماهرين 
للغاية ومتحمسين لتوفير الرعاية الطبية. مرحًبا بكم في عالم 

المسعفين. المسعفون هم أول المستجيبين الذين تقابلهم عند 
االتصال بسيارة إسعاف من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

في عام 2017، كجزء من التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
بتطوير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وبالتنسيق 

بين مكتب الشؤون األكاديمية والهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية، تم اعتماد المركز إلعطاء برنامج تدريب المسعفين كجزء 
من متطلبات المتدربين في السنة الخامسة للحصول على درجة 

البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية )المسعفين(.

صرح علي الهاجري، مدير قسم خدمات الرعاية الميدانية: "نحن 
سعداء للغاية إلطالق برنامج تدريب المسعفين في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، وهو برنامج معد بشكل جيد جًدا مما دفع 
العديد من الجامعات في المملكة لتسجيل متدريبهم لدينا. كان 

متدربينا في العام األول للبرنامج من جامعات المنطقة الشرقية، 
واآلن نستقبل متدربين من جميع أنحاء المملكة. في هذا العام، 
كنا فخورين بتسجيل أول متدربة في البرنامج، ونتطلع لتسجيل 

المزيد من مسعفات المستقبل في العام المقبل بما يتماشى مع 

رؤية السعودية 2030. برنامج المسعفين لدينا مستمر في النمو 
والتوسع". 

وتقول ليندسي بايني، مسعفة ومنسقة تدريب المسعفين بمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "إننا نعتبر أنفسنا عائلة، فاإلسعاف 
ليس عماًل سهاًل، وأحياًنا قد يكون صعًبا للغاية، ولكن ما يجعلنا 

نعود يوًما بعد يوم هو رغبة كبيرة لمساعدة األشخاص المحتاجين 
ودعم إخواننا في مجال الرعاية الصحية". 

حتى اآلن، أكمل 13 من المسعفين من ثالث جامعات )جامعة 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وكلية عناية الطبية 

بالرياض، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 
بجدة( برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لإلسعاف وبدأت 
ست مدارس أخرى مؤخًرا التدريب ممثلة الفوج الرابع للبرنامج. 

يقول علي خضير، مدير وحدة خدمات الرعاية الميدانية في بقيق: 
"لقد كان إنشاء برنامج التدريب هذا حلًما لنا. من الرائع رؤية 

المتدربين يعملون بنفس المستوى من الحماس الذي نراه عند 
جميع المسعفين هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي". 

خالل فترة الستة أشهر في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يتم 

تصوير: ليلى القفشاتبقلم: برادلي ويلكنسون
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تعيين شخص مسؤول عن المتدربين في كل 
تخصص، وهؤالء المسؤولين هم مفتاح البرنامج 

حيث يتحملون مسؤولية المتدرب ويضمنون 
حصولهم على مجموعة واسعة من الخبرات 

وتطوير جميع المهارات الالزمة.

أثناء البرنامج، ينتقل المتدربون من الظهران إلى 
مختلف المناطق. في الظهران، ال يعملون فقط 
في غرفة الطوارئ وتشغيل سيارات إسعاف، بل 

يكون لهم دور بالتناوب أيًضا في إجراء العالج 
التنفسي، المخاض والوالدة، وغرفة العمليات.

وأضاف علي الخضير: "توفر كل منطقة فرًصا 
فريدة للمتدربين ليكونو من أوائل المستجيبين، 

باإلضافة إلى التعرف على أصول االستجابة 
لكوارث الحوادث الصناعية. في بقيق، يواجه 

المسعفون حوادث الطرق؛ في الظهران، يتعاملون 
مع الطوارئ الصحية المجتمعية؛ وفي األحساء، 
يتعرفون على عمليات النقل بين المنشآت. نحن 

نعمل جاهدين على أن يصبح المتدربين بارعين في 
إعداد مستندات شاملة، وهو أمر بالغ األهمية 

لكل من الرعاية الفورية والطويلة األجل".

يفخر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
باستقبال أول متدربة سعودية في 

برنامج اإلسعاف
 

تقول هديل العنزي، أول متدربة إسعاف من كلية عناية 
الطبية: "كنت أعلم منذ سنوات أنني أرغب في العمل في 

مجال الرعاية الصحية الطارئة، وكانت األشهر الستة التي 
قضيتها في برنامج مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مذهلة. 
كمية وعمق المعرفة والمهارات التي تعلمتها هناك مذهلة. 

لقد دعمني الجميع بقوة وعملوا على تحفيزي. إعطائي 
الفرصة للخروج في سيارة اإلسعاف والعمل لمساعدة 

الناس أكد لي أن هذا هو ما أريد القيام به في حياتي 
المهنية".
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شركاء في التميز

تقنيات عمليات التدخل الجراحي البسيط هي المعيار المثالي للعمليات 
بمعهد القلب واألوعية الدموية التابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

بقلم: برادلي ويلكنسون

سابًقا، عندما يحتاج مريض لجراحة تحويل أوعية دموية يحتاج 
بعدها لفترة تعافي طويلة بسبب الشق الجراحي الكبير الذي 

تستدعيه العملية. لم يعد هذا هو الحال في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي.

في معهد القلب واألوعية الدموية بمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، ُتستخدم تقنيات عمليات التدخل الجراحي البسيط 

باستخدام األسالك والقسطرة في معظم الحاالت. يتمثل التدخل 
الجراحي البسيط في دخول الجسم عبر شق صغير إلجراء العملية 

الجراحية باستخدام قسطرات )أنابيب رفيعة( وأدوات صغيرة للغاية.
صرح الدكتور وديع بن صديق، رئيس معهد القلب واألوعية 
الدموية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "أسفرت اتفاقية 

مساهمة الشراكة بشأن تقنيات الجراحات الداخلية لألوعية الدموية 
)PCA( مع مركز جونز هوبكنز الدولي )JHI( عن تحول كبير في 

الطريقة التي نجري بها عمليات األوعية الدموية هنا". "وقدمت 
هذه االتفاقية لجراحي األوعية الدموية لدينا التدريب الذي يحتاجونه 

إلجراء غالبية العمليات الجراحية للشرايين المحيطية الخاصة بنا 
باستخدام تقنيات التدخل الجراحي البسيط. يتم تقديم تقنيات 

التدخل الجراحي البسيط لجميع المرضى الذين يحتاجون إلى إعادة 
تدفق الدم إلى األطراف، كما يختار خمسة وثمانون في المائة 

منهم هذه األنواع من اإلجراءات. ولذلك، يتم إجراء معظم عمليات 
معالجة تمدد األوعية الدموية األبهرية باستخدام هذه التقنية".

يتم تنفيذ جميع الحاالت التي تتطلب إعادة تدفق الدم إلى 
األطراف ومعظم معالجات تمدد األوعية الدموية األبهرية اآلن 

باستخدام هذه التقنية.
ُتبرم اتفاقيات مساهمة الشراكة بشأن تقنيات الجراحات الداخلية 

لألوعية الدموية بين كل من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
ومركز جونز هوبكنز الدولي لتسهيل عمليات نقل المعرفة السريرية 

والجراحية التي تشك أمًرا جوهرًيا لدى المركز والخدمات التي 
يقدمها.

يقول الدكتور عبد المطلب مسلوم، جراح األوعية الدموية 
بجامعة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "توفر تقنيات السلك 
والقسطرة التي نستخدمها في عمليات التدخل الجراحي البسيط 
العديد من الفوائد الرئيسية لمرضانا، إذ يقلل الشق الصغير من 

فرصة حدوث مضاعفات بنحو ٢٥ في المئة كما يقلل الوقت الذي 
يحتاجه المرضى للبقاء في المستشفى حتى يتمكنوا من التعافي 

في المنزل مع أسرهم. وعالوة على ذلك، تقلل هذه العملية 
بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه المرضى للشفاء التام، حتى 

يتمكنوا من العودة بسرعة أكبر إلى حياتهم اليومية. "
تتيح هذه العمليات الجراحية المتقدمة للجراحين وفرقهم العمل 
بشكل أكثر كفاءة، ولكن األهم من ذلك أنه يتيح لمرضانا فرًصا 

للعيش حياة أطول وأكثر صحة.

تقنيات عمليات التدخل الجراحي البسيط                                                                                                                                     
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الظهران – يفخر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بكونه أول 
مستشفى في الممكلة يجري عملية استئصال رحم بمساعدة 

الروبوت باستخدام صبغة الفلورسنت 
"الدقة التي نجدها في الجراحة بمساعدة الروبوت لها فوائد 

متعددة للمرضى". هذا ما صرحه الدكتور تركي الرجيب، أخصائي 
أمراض النساء والسرطان بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

والذي أجري عملية استئصال لسرطان في بطانة الرحم مع الدكتور 
فهد الملحم، أخصائي أمراض النساء. وأضاف أيًضا "يكون األلم 
وفقدان الدم أقل عند النساء اللواتي تجى لهن عمليات استئصال 

رحم بمساعدة الروبوت، وتكون مدة البقاء في المستشفى أقصر، 
ويحتجن لمسكنات أقل، ويتعافين بشكل أسرع". 

بدأ برنامج جراحة الروبوت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
في ديسمبر ٢٠1٦ عندما بدأ الدكتور طارق الترتير، أخصائي 

الجراحة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وفريقه بالتعاون مع 
الدكتور محمد عالف، أستاذ أمراض المسالك البولية والسرطان 

والهندسة الطبية الحيوية في كلية جونز هوبكنز للطب ومدير 
جراحة المسالك البولية وفريقه، بأقل قدر ممكن من التدخل 

الجراحي، حيث أجروا معا العمليات الجراحية األولى في المملكة 
باستخدام نظام دافنشي إكس آي لجراحة الروبوت. وقد تطور 
البرنامج منذ ذلك الحين ويتضمن اآلن جراحات أمراض النساء 

وجراحة السمنة.
وقال الدكتور الملحم "هذه العملية الناجحة ما كانت لتتم بدون 
دعم فريق الروبوت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. نشعر 

بالرضا عندما يتعافى المرضى بشكل جيد، وهذا إنجاز كبير 

ألول مرة في المملكة - جراحة بمساعدة الروبوت باستخدام صبغة 
الفلورسنت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

من اليسار إلى اليمين: هبة 
الصومالي، د. فهد عبد الله 

الملحم، آنا ماري جاليرو، جيني 
فاركي، ريجي ديفيد، روشيل إستير 

كورتيس، د. تركي خالد الرجيب

سيحسن من نتائج العديد من مرضانا في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي". 

تتمتع أذرع الروبوت بدرجة عالية من البراعة، مما ُيمكن  الجراحين 
من الوصول لألماكن الضيقة كالحوض الذي ال يمكن الوصول 

إليه إال من خالل جراحة مفتوحة بشق طويل. وُتحسن هذه التقنية 
من جودة الحياة بعد الجراحة حيث تخلف حد أدنى من الندب، 

ومضاعفات أقل في مرحلة ما بعد الجراحة، وعودة أسرع لممارسة 
النشاط العادي.

جراحة بمساعدة الروبوت باستخدام صبغة الفلورسنت                                                                                                                  
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مركز األحساء الصحي يفتتح وحدة عناية مركزة
تقديم رعاية عالمية المستوى بالقرب من المنزل

"وحدة العناية المركزة مثال آخر على التزامنا 
تجاه المرضى في منطقة األحساء، فنحن 

نبحث باستمرار عن طرق لخدمة مرضانا 
بشكل أفضل". 

الدكتور خالد المال، مدير عام مركز األحساء الصحي

افتتح مركز األحساء الصحي مؤخًرا وحدة العناية المركزة المكونة 
من ستة أسّرة والتي تضم غرفتي عزل. جميع الغرف مجهزة تجهيًزا 

كاماًل بأحدث التقنيات، ويعمل بها خبراء وممرضون متخصصون 
في العناية المركزة.

يقول الدكتور دانييل ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "عندما يحتاج أحد أفراد أسرتك إلى العناية 

المركزة، فقد يكون من الصعب للغاية على العائلة واألصدقاء 
زيارتهم ومساعدتهم على التعافي. إن وحدة العناية المركزة الجديدة 

في مركز األحساء الصحي تقرب فعاًل الرعاية ذات المستوى 
العالمي من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة وإشراف 

دقيق ويجعلها أكثر مالءمة ألحبائهم".

مركز األحساء الصحي يفتتح وحدة عناية مركزة                                                                                                                              
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إضافة جديدة لمركز األحساء الصحي 
افتتاح عيادة األسنان

في حفل االفتتاح في ٢٣ أبريل 
٢٠1٩، من اليسار إلى اليمين: 

منيرة الربيعه، مدير وحدة مساعدي 
األسنان؛ عبد المحسن المخيلد، 

الرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوران 
مور، المدير الطبي لجونز هوبكنز 

الدولية؛ ميشيل كالرينبيك، المدير 
العام لطب األسنان؛ د. دانييل 

ريجامونتي، الرئيس التنفيذي لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي؛ د. خالد 
المال، المدير الطبي لمركز األحساء 

الصحي؛ وراشد الدوسري، مدير 
محطة الغاز في الحوية.

يتم تدريب موظفي طب األسنان في األحساء على درجة عالية من 
الجاهزية حيث ُجهزت بمعدات متطورة.

أعجبت العيادة الجديدة الضيوف خالل جولة االفتتاح التي قادها 
ميشيل كالرينبيك، المدير العام لطب األسنان

"ُبنيت العيادة من العدم، ولم يكن هناك شيء هنا 
لمدة ثالثة أشهر. لقد استمعنا إلى ما طلبه المرضى 

وتصرفنا وفًقا لذلك"
هنادي الدوسري

مدير عمليات األسنان التجارية

تصوير ليلى القفشات

تقدم عيادة األحساء المتطورة لطب األسنان رعاية طبية عالمية 
لألسنان في ثمان غرف عالج كاملة التجهيز بمعدات رقمية. وُجهزت 
العيادة بأحدث تقنيات عالج األسنان، بما في ذلك التصوير باألشعة 

السينية ثالثية األبعاد، إلى جانب تمتعها بموقع مناسب في بيئة 
استشفائية في مركز األحساء الصحي.

صرح راشد الدوسري، مدير محطة الغاز في الحوية بأرامكو 
السعودية، في كلمته في الحفل قائاًل: " بالنيابة عن وحدة عمليات 

الغاز والنفط في المنطقة الجنوبية، نشكركم على افتتاح هذه 
العيادة في منطقتنا. فنحن في أمس الحاجة إليها وننتظر هذا 

اليوم منذ فترة طويلة. ونتوق لبدء جدولة المواعيد وتجنب السياقة 
لمسافات طويلة إلى مدن مثل بقيق والعضيلية. نقدر بقوة الجهد 

المبذول من قبل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي".
إلى جانب إنشاء عيادة األسنان، فقد توسع مركز األحساء الصحي 
في خدماته مؤخًرا ليشمل ذلك فتح وحدة غسيل الكلى، وافتتاح 

وحدات جراحات العظام، وجراحة العيون، وجراحة المناظير، وجراحة 
األنف واألذن والحنجرة، وخدمة التنظير، وعيادة قصور القلب 

االحتقاني، والعالج باألشعة فوق البنفسجية، والعالج بالليزر 
اإلكسيمري.

وصرح الدكتور خالد المال، المدير الطبي بمركز األحساء الصحي 
قائاًل: "نحن سعداء لرؤية افتتاح خدمات طب األسنان، وتطبيق أعلى 
معايير الجودة للعناية باألسنان لألطفال والكبار. ويمثل هذا جزء من 
التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتقديم أفضل رعاية للمرضى 

تتمحور حول األفراد على مقربة من منازلهم ".

إضافة جديدة لمركز األحساء الصحي - افتتاح عيادة األسنان                                                                                                            
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كبسة الدجاح
الرسالة الصحية:

وأرز  دجاج  من  صحن  الدجاج  كبسة 
العربية  المملكة  تراث  من  مشهور 
صحي  إنه  والخليج.  السعودية 
للقلب وغني بالتوابل واألعشاب غير 
المملحة. كما أن كبسة الدجاج غنية 
)خاصة  والفيتامينات  بالبروتينات 
فيتامين أ( والمعادن مثل الحديد. كل 
من  شراؤها  يمكن  المكونات  هذه 

بقالتك المحلية . 

المقادير: ٦ حصص

1 دجاجة كاملة بدون جلد، مقطعة إلى ٦ 	 
قطع

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكزبرة	 
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود	 
1 ملعقة صغيرة قرفة	 
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال غير 	 

المملح
1/٢ ملعقة صغيرة قرنفل مفروم	 
٢ فص ثوم مهروس	 
1 ملعقة طعام زنجبيل مفروم	 
¼ كوب كزبرة طازجة مفروم	 
¼ كوب أوراق نعناع طازجة مفرومة	 
٢ 1/٢كوب أرز بسمتي غير مطبوخ	 
1 ملعقة طعام من زيت الكانوال	 
1 فلفل حار أخضر مفروم	 
٤ بصل مفروم	 
٢ كوب طماطم مفروم	 
٥ أكواب ماء	 
صنوبر غير مملح وزبيب )اختياري(	 

طريقة التحضير: 
نضع األرز في وعاء وننقعه في الماء لمدة 	 

1٥ دقيقة.
نحمر البصل والثوم بزيت الكانوال حتى 	 

يصبح لونه بني فاتح.
نضيف التوابل )الفلفل األسود، والقرنفل، 	 

والقرفة، والهيل(، ثم الكزبرة المفرومة 
والنعناع والفلفل الحار والزنجبيل. يمزج 

الخليط ويقلي لمدة ٣٠ ثانية.
نضيف الطماطم وقطع الدجاج والماء. 	 

ُيطهى المزيج لمدة ٣٠ دقيقة حتى ينضج 
الدجاج ونقلب جيًدا.

ُيصّفى األرز وُيضاف إليه ما يكفي من الماء 	 
ك المزيج على نار  لتغطية ٢ بوصة. ُيحرَّ

خفيفة ثم  تخفف الحرارة لمدة ٢٠ دقيقة.
يوضع الطبق مع بعض الصنوبر غير المملح 	 

أو الزبيب، ويقدم مع صلصة الطماطم 
الطازجة أو السلطة المختلطة أو اللبن الخالي 

من الدسم أو قليل الدسم على الجانب 
لجعله أكثر توازنًا ومغذيا. 

 	

وقت التحضير: ٣٠ دقيقة
وقت الطبخ: 1 ساعة

المحتوى من الدهون 
والسعرات الحرارية: 

٣٠٠ سعرة حرارية 	 
٥ غرام من الدهون 	 

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء

وصفات صحية
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المبادئ التوجيهية للصحة والتغذية بشأن الحساسية لألغذية

تحدث الحساسية الغذائية عندما يقرر الجهاز المناعي أن بعض 
األغذية ضارة للجسم، مما يدفع الجسم التخاذ منحى دفاعي 
ويطور مركبات تسمى المضادات الحيوية لمكافحتها. تشمل 

األطعمة التي تتسبب عادًة بحساسية: الحليب، ومنتجات األلبان، 
والبيض، والمأكوالت البحرية، والقمح )عدم تحمل الغلوتين(، 

والمكسرات )بما في ذلك الفول السوداني(، وفول الصويا، 
والموز.

رد الفعل يسبب أعراض الحساسية الغذائية التي يمكن أن تظهر 
في غضون دقائق أو ساعات من تناول الطعام. يمكن أن تشمل 

األعراض تورم، أو حكة، أو أعراض أكثر خطورة مثل القيء، 
واإلسهال، وانخفاض الدورة الدموية، وصعوبة في التنفس، 

وحتى فقدان الوعي.
يجب أن يكون األشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية 

المعروفة دائًما مستعدين ألي رد فعل تحسسي وأن يحملوا قلًما 
للحقن الذاتي يسمى إيبي بن )EpiPen( والذي يحتوي على مادة 
كيميائية تسمى إيبينيفرين )Epinephrine( والتي تقاوم تفاعل 

الحساسية وتمكن الشخص من الحصول على الرعاية الطبية.
إذا كنت تشك في أن لديك حساسية من الطعام، فتحدث إلى 

طبيبك والذي يمكنه طلب مجموعة من الفحوصات الطبية 
لتحديد ما يسبب الحساسية لديك. 

الفرق بين الحساسية الغذائية وعدم تحمل الطعام
تختلف حساسية الطعام عن عدم تحمل الطعام. تتضمن 

الحساسية الغذائية جهاز المناعة ورد فعل مع العديد من أعضاء 
الجسم. ينطوي عدم تحمل الطعام في الغالب على الجهاز 

الهضمي.
مع االهتمام والتخطيط المناسبين لن تواجهك أي مشاكل. 

بعض النصائح لتجنب الحساسية:
تعرف على ما يسبب الحساسية لديك حتى تتمكن من تجنب 

األطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى الحساسية.

اقرأ ملصقات الطعام بعناية 
عند تناول الطعام في الخارج، تأكد من إخبار النادل أو الطاهي 

بمسببات الحساسية لديك أو اسأل قبل تناول الطعام.
عند حضور حفلة أو تجمع، ال تتردد في االستفسار عن وتجنب أي 

طعام لست متأكًدا منه.
احصل دائًما على بطاقة حساسية الطعام وشاركها مع شخص ما 

من المطعم إذا كان يبدو أنهم ال يفهمون مدى خطورة ذلك.
احتفظ بسجل للمواد الغذائية التي تسبب لك الحساسية لألغذية 

وتأكد من عرضها على طبيبك أو أخصائي التغذية في موعدك 
التالي. يجب أن يتضمن السجل الخاص بك األعراض والغذاء 

والوقت الذي عانيت فيه من ردود الفعل.

االحتياطات عند السفر
أبلغ شركة الطيران عن حساسية الطعام لديك، واحمل بطاقة 	 

الحساسية الطبية، وبطاقة الهوية الطبية، وكذلك قلم الحقن 
الذاتي إيبي بن.

تجنب أي طعام تشك فيه 	 

الرضع وإدخال األغذية
كل من الجهاز الهضمي والجهاز المناعي يتطور مع نمو الطفل؛ 

لذلك، يجب أن يعلم اآلباء أن بعض األطعمة يجب أال تؤكل قبل 
السن الموصى به. يجب عليك مناقشة هذا األمر مع طبيبك أو 

أخصائي التغذية.

الحساسية الغذائية والمدارس
يجب على أولياء األمور إبالغ المدرسة )والشركة التي توفر النقل 

بالحافلة إن وجدت( عن أي حساسية لألغذية وماذا تفعل إذا كان لدى 
طفلهم رد فعل تحسسي. يجب أن تكون بطاقة الحساسية الخاصة 

بالطفل مسجلة في المدرسة.
يجب على اآلباء تشجيع أطفالهم على قراءة ملصقات الطعام وعدم 

قبول تناول الطعام الذي قد يقدمه لهم أصدقاؤهم أو غيرهم 
باحترام، ما لم يعرفوا بالضبط محتواه. 

يجب أن تحتفظ ممرضة المدرسة أو معلم الطفل بـقلم الحقن 
الذاتي إيبي بن، ويجب على المعلمين توثيق أي طعام تسبب في 

حدوث رد فعل تحسسي.
يجب على اآلباء التأكد من أن المدرسة لديها معلومات االتصال في 

حالة الطوارئ.

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء

المبادئ التوجيهية للصحة والتغذية بشأن الحساسية لألغذية                                                                                                            

البيض المحار الحليب السمك الذرة

القمح الفول السوداني الجوز الصويا السمسم

الترمس الكرفس الخردل السكر اللحم

الكبريتيت المحليات
الصناعية

األلوان
الصناعية

الدهون
المتحولة

 المواد
الحافظة
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الطبيعة وتأثيرها على الصحة

ندرك في قسم 
المرافق أن تلقي 

وتقديم الرعاية 
الطبية قد يكون أمًرا مرهًقا، لذلك نبذل قصارى 
جهدنا لمساعدة الناس على الشعور باالسترخاء، 

ويتضمن ذلك وضع النباتات وحفظها داخل 
وخارج مرافق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي".

إياد بصراوي، مدير إدارة المرافق والخدمات

توصلت األبحاث المعاصرة إلى أن الضوء الطبيعي والنباتات )الخضراء 
والمزهرة( في مرافق الرعاية الصحية يمكن أن تساعد المرضى على 

التعافي بشكل أسرع، وتقلل من حاجتهم لألدوية. وفًقا لتقرير عام ٢٠1٥ 
لهيومن سبيسز )Human Spaces(، تعزز النباتات العافية وتساعد على 

التئام وتعزيز األداء وتقليل اإلجهاد.
يفهم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هذا وهو مصمم على توفير 

أكبر عدد ممكن من الفرص داخل وخارج المرافق على حد سواء للناس 

لالستفادة من الطبيعة. يوجد في مركز الظهران 
الصحي وحده حوالي 1٠٠٠ نبتة داخل الممرات، 

واألماكن العامة األخرى، وكذلك في مناطق عمل 
الموظفين.

تم إعادة فتح المنطقة الخارجية بجوار المدخل الرئيسي 
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بعد عملية تجديد 
واسعة النطاق. يمكن الشعور باالختالف فوًرا عند 

الخروج إلى المنطقة الخالية من التدخين الجذابة 
الموجودة في الطابق األرضي أو على شرفة الطابق 

األول المريحة التي تطل على بيئة تشبه الحديقة أدناه.

 JHAH.com تم إطالق الموقع اإللكتروني الجديد لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية والمعلومات بيسر لمرضانا وزوارنا جميًعا.

عالوة على جعل الموقع ثنائي اللغة، وتوسيع الخدمات وخيارات المشاركة بشكل 
كبير، وتقديمه لمستخدمينا في يناسب جميع األجهزة الرقمية، حرصنا على تطوير 

الموقع ليخدم مجموعة متنوعة من المستخدمين المحتملين ، بما في ذلك 
األشخاص ذوو اإلعاقة.

خالل الشهر الماضي، وضعنا موقع الويب الخاص تحت االختبار المستمر والتعزيز 
للتأكد من استمرار االتصال بنا وذلك باتباع إرشادات إمكانية الوصول ألفضل 
الممارسات وإبقاء جمهورنا على علم عندما نشارك معلومات الرعاية الصحية.

موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديد مصمم ليكون سهل الوصول
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يستخدم أسلوب هندسة 
رعاية صحية حديث لعكس اآلثار اإليجابية للطبيعة

الفناء الفسيح وشرفة الطابق األول

يجلب فناء الحديقة الضوء الطبيعي وإطاللة على أشجار النخيل 
والمساحات الخضراء في البهو الرئيسي لمركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي 
أظهرت األبحاث المعاصرة أن الضوء الطبيعي في مرافق الرعاية 
الصحية يمكن أن يساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع وأن 

يقلل من حاجتهم إلى األدوية وكذلك يقلل من إجهاد العاملين 
في مجال الرعاية الصحية مع زيادة إنتاجيتهم.

وفي اآلونة األخيرة، أعيد فتح المنطقة الخارجية، الواقعة بالقرب 
من المدخل الرئيسي لمركز الظهران الصحي، بعد عملية تجديد 

واسعة النطاق وإعادة تصميم الحديقة. يمكن رؤية االختالف فوًرا 
عندالدخول للفناء الذي ال يسمح فيه بالتدخين بالطابق األرضي 

أو على شرفة الطابق األول المريحة التي تطل على الحديقة 
الموجودة باألسفل.

ويقول محمد شعبان، مدير أنظمة إدارة المباني في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "لم تكن المنطقة القديمة تساعد كثيًرا 

على االسترخاء، إذ أنك تشعر بأنك محاصر وسط الجدران العالية 
من حولك. المنطقة الجديدة مفتوحة وجذابة وقد تم تصميمها 

لتوفير مقدار أكبر من الضوء الطبيعي".
وقد قامت بوضع التصميم طالبة الهندسة المعمارية يسرا 

حميد الدين من جامعة عفت بجدة خالل فترة تدريبها الصيفي 
بمركز الظهران الصحي. وصرحت يسرا: "لقد ُطلب مني تصميم 

المنطقة الجديدة، وقررت أنها يجب أن تكون مفتوحة لتوفير 
المزيد من الضوء.لقد كان هدفي خلق المزيد من المساحات 

الخضراء وتحويل المساحة لمكان يستطيع المرضى والزوار 
والموظفين الخروج إليه والحصول على استراحة من الروتين 

اليومي".
ال توفر مناطق الجلوس في الهواء الطلق االسترخاء فحسب، 

بل تتيح لك أيًضا االستمتاع بالقليل من أشعة الشمس، وهي 
طريقة طبيعية بسيطة تساعد الجسم على إنتاج فيتامين )د(.

وتقول علياء سيد، قائد فريق العالج المهني: "لقد عملت لمدة 
1٦ عاًما في قسم إعادة التأهيل، والذي يقع قبالة الحديقة 

مباشرًة، واستخدمت هذه المنطقة بانتظام لسنوات، وأراها 
مالًذا للموظفين والمرضى ومن يقدمون لهم الرعاية. لقد اعتدنا 

رؤية أفراد األسرة جالسين مع المرضى الذين يستخدمون الكراسي 
المتحركة مع أعمدة تعليق المحاليل وهم يستمتعون بالمساحات 
الخضراء واستنشاق الهواء النقي. ويعد التصميم الجديد تحسيًنا 

كبيًرا، مما يجعل الحديقة مالًذا أكثر ترحيبًا ومكاًنا عملًيا لمن 
يصعب عليهم التنقل )كرسي متحرك/مساعدات أخرى للتنقل(. 

إنها بيئة مريحة يستمتع بها الجميع".
وقد بدا أن الزائر األول للمنطقة، فهد العجمي، موافًقا على ذلك 

حيث أنه يستمتع بالمنطقة أثناء انتظار والدته إلنهاء موعدها: 
“المنطقة جيدة. لقد اعجبني التصميم، والجلوس حول أشجار 

النخيل لطيف للغاية".

من اليسار إلى اليمين: محمد شعبان، مدير أنظمة 
إدارة المباني؛ هيثم الرويلي، مدير عام شؤون 

الشركة؛ عبد المحسن مخيلد، الرئيس التنفيذي 
للعمليات؛ وضاح الهزمي، مساعد مهندس 

ميكانيكي، قسم خدمات دعم المنشآت؛ د. دانييل 
ريجامونتي، الرئيس التنفيذي؛ وإياد بصراوي، مدير 

أول إلدارة المرافق، يحتفلون بهذه المناسبة من 
خالل قص الشريط.
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تواصل الرعاية الطبية تطورها مع تقدم معرفتنا بالجسم البشري 
وتطوير أساليب وتقنيات جديدة، ومن بينها عالج القرنية.

القرنية هي طبقة الحماية الخارجية األولي للعين وتتكون من 
خمس طبقات من األنسجة، التي يمكن أن تتعرض لألذي أو 

تضرر وتحتاج إلى العالج، الذي يمكن أن يحتاج للجراحة في أكثر 
الحاالت حرًجا. وعادة ما اقتضت جراحات القرنية زراعة القرنية 

بالكامل. ولكن لم يعد الحال هكذا اآلن.

ففي شهر أبريل من هذا العام، شهد مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي إجراًء جديًدا قامت به الدكتوره أشباال خطاك، أخصائية 
 )DMEK(  القرنية في المركز، وهو عملية رأب بطانة القرنية

لتصحيح الطبقة األعمق للقرنية فقط – الطبقة البطانة.

وهذا اإلجراء الجراحي هو أقل الجراحات انتهاًكا للجسم وله عدة 
منافع رئيسية. ففي عملية الزرع الكامل للقرنية، تكون هناك 
حاجة إلى 1٦ غرزة عند الخياطة. ولكن في هذا اإلجراء الجراحي 

ال توجد حاجة للغرز، وبالتالي يقل إحساس المريض بعدم الراحة 
ويكون سطح القرنية سليًما.

وصرح الدكتور رامز الهندي، مدير األطباء ورئيس وحدة العيون في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي قائال: " يقلل رأب بطانة القرنية 
خطر حدوث مضاعفات، وطالما يظل سطح القرنية بال خدوش، 
تتحسن رؤية المريض خالل أسابيع، مقارنة بالشهور أو السنوات 

التي تستغرقها في الجراحة التقليدية للزراعة"، وأضاف، "إن 
الفائدة األخرى الرئيسية أن المرضى الخاضعين لهذه العملية لن 

يحتاجوا لنظارات أو عدسات على األرجح على المدى البعيد".

تطوير العناية بالعيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وللتحضير لهذه العملية، زارت د. أشباال جونز هوبكنز ميديسن 
بالتيمور في شهر يناير لمراقبة العمليات  سريرًيا وللتدريب في 

معهد ويلمر للعيون ذو الشهرة العالمية وفي مرافق جونز هوبكنز 
ميديسن األخرى.

في أبريل، زار د. ألبرت س. جون، رئيس قسم القرنية وإعتام عدسة 
العين وأستاذ أمراض العيون الخارجية لطب العيون بجامعة جونز 
هوبكنز، قسم طب وجراحة العيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي حيث قام برعاية عدد من الحاالت المعقدة، بينما أجرت د. 

أشباال وفريقها عدة عمليات جراحية متخصصة للغاية.
يستخدم قسم طب وجراحة العيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي منهج متعدد التخصصات للعناية بالعيون. يضم الفريق 
أطباء ومستشارين وفنيين وممرضين مدربين خصيًصا لتقديم 

مجموعة من العالجات التشخيصية والطبية بما في ذلك القرنية 
وشبكية العين والجلوكوما وجراحات األطفال ، باإلضافة إلى عيادة 

العدسات الالصقة.

د. أشبالة، أخصائي القرنية 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، والدكتور ألبرت جون، 

رئيس قسم القرنية وإعتام 
عدسة العين وأمراض العيون 

الخارجية أستاذ طب وجراحة 
العيون في جونز هوبكنز 
ميديسن، يعدون نسيج 

القرنية قبل أول عملية قرنية 
بطنية )DMEK( في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

الدكتور أنطوان طرازي، رئيس معهد العلوم العصبية؛ والدكتورة أشباال خّطاك، أخصائي القرنية 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي؛ والدكتور ألبرت جون، رئيس قسم القرنية وإعتام عدسة 

العين وأمراض العيون الخارجية، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة جونز هوبكنز؛ والدكتور 
روميز الهندي، مدير األطباء، وحدة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لطب العيون.

تطوير العناية بالعيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                               
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العالج المتقدم لالكتئاب
قسم الطب النفسي 

بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يمكن أن يؤدي االكتئاب إلى عرقلة حياة الشخص الذي يعاني منه 
تماًما، ويؤثر كذلك على أفراد األسرة والزمالء وغيرهم. ويمكن معالجة 
االكتئاب، ولكن في بعض الحاالت، ال تكون أساليب العالج المعتادة 

فعالة. في هذه الحاالت، يت االستعانة بطرق عالج بديلة مثل التحفيز 
المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة )rTMS( والتي يمكن أن تساهم 

في عملية الشفاء.
كما يشير اسمه، يتضمن تطبيق هذا العالج التحفيز المغناطيسي 

المتكرر لتلك األجزاء الدماغية األكثر تضرًرا من االكتئاب. عقب تحديد 
طبيبك ألفضل مكان للملف الكهرومغناطيسي، فيتم وضعه على 

الجلد ليعمل بدوره على إرسال النبضات الكهرومغناطيسية إلى الجزء 
المستهدف من الدماغ.

أفاد الدكتور عبد الصمد الجيشي، رئيس األطباء النفسيين بمعهد 
العلوم العصبية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي قائاًل: "يعد التحفيز 

المغناطيسي طريقة جديدة إلى حِد ما لعالج االكتئاب، وقد أثبت 
فعاليته على الرغم من كونه عالًجا غير جراحي ]ال يتطلب إجراء عملية 

جراحية[، إال أنه يتطلب التزاًما جاًدا من قبل المريض ألنه يتضمن 
تلقي حوالي ٤٠ دقيقة من العالج على مدار خمسة أيام في األسبوع 

لمدة ستة أسابيع متواصلة.
يعتبر التحفيز المغناطيسي عالًجا جديًدا إلى حد ما في المملكة 

العربية السعودية، وبالتالي ال يوجد سوى عدد محدود من المراكز 
التي تقدمه. وإذا كنت أحد مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبيإال 

أنك تتلقى عالج االكتئاب في أحد المرافق الطبية المتعاقد معها، 
فتحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كنت ستكون مرشًحا جيًدا للحصول 

على هذا العالج وما إذا كان من الممكن أن تحصل على إحالة إلى 
المركز لتحديد موعد مع طبيب نفسي.

العالج المتقدم لالكتئاب                                                                                                                                                           
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي : المساهمة في الممارسة 
القائمة على األدلة من خالل عملية المراجعة المنهجية

"منذ تأسيس مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد 

مقترحات البحوث والمنشورات".
الدكتور عبد الرزاق أمير

مدير طبي
رئيس مكتب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للشؤون األكاديمية 

بقلم: برادلي ويلكنسون

الهدف من الممارسة المبنية على األدلة في مجال الرعاية 
الصحية هو توفير الرعاية األكثر فعالية التي تسترشد بأفضل 

األدلة الطبية المتاحة وتكييفها عند الضرورة لتلبية االحتياجات 
المحددة للمرضى. يستخدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

نموذًجا قائًما على األدلة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات السريرية 
ودعم إرشادات الممارسة السريرية وقياس خدماتنا وفًقا 

الدولية.  للمعايير 
يتمثل جزء رئيسي من النموذج المستند إلى األدلة في 

المساهمة في المعرفة الطبية من خالل إجراء البحوث األصلية 
ونشرها وفحص وتحليل البحوث الحالية لفهم األمراض وأفضل 

العالجات المتوفرة بشكل أفضل. والمراجعة المنهجية هي 
نوع واحد من األبحاث التي تجري في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي. 
تم تصميم المراجعة المنهجية لإلجابة على سؤال طبي معين 

مثل مقارنة نوعين من أدوية القلب لتحديد فعاليتهما، أو النظر 
في دواءين موصوفين بشكل شائع لمعرفة أيهما أفضل؛ ثم 

يتم استخدام النتائج للمساعدة في تحديد أفضل خيارات العالج. 
األمثلة المذكورة أعاله هي بعض المراجعات المنهجية التي 

أجريت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نتيجة لسلسلة من 
ورش العمل التي استمرت ثمانية أشهر قام بها اختصاصيو 
التوعية واألطباء والمختصون من مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي في جميع أنحاء المملكة.

تم اختيار خمسة وعشرين من المهنيين السريريين من مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي للمشاركة في ورش العمل، وتم 
تقسيمهم إلى تسعة فرق. أجرى كل فريق مشروع مراجعة 

منهجية مصمم لإلجابة على سؤال طبي محدد ذو صلة 
بمرضانا.

يقول الدكتور أحمد الصغير ، رئيس فريق العمل بوحدة أبحاث 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، واستشاري أمراض الدم: 
"إن تأثير نتائج هذا البرنامج كبير ويضع مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي على الخريطة الوطنية والدولية كمساهم في 
إنشاء أفضل الممارسات، إنه في النهاية يساعدنا على تحقيق 
هدفنا المتمثل في إنتاج البحوث الطبية التطبيقية التي توجه 

ممارساتنا السريرية اليومية". 
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بقلم: برادلي ويلكنسون

يظهر التاريخ أن البحوث الطبية والقائمة على النتائج لها أثر 
على جودة حياتنا. وقد أدت األبحاث التي أجراها ابن النفيس 
في القرن الثالث عشر إلى فهم أفضل للجهاز الدوري، وكان 
األنسولين، الذي يستخدمه مرضى السكري في جميع أنحاء 
العالم، نتيجة لألبحاث التي أجريت في وقت مبكر من القرن 

العشرين.
وفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يساهم العاملون في 

فهمنا للمرض والعوامل التي تؤثر على صحة ورفاهية مرضانا 
ومجتمعاتهم. ويحظى نشاطهم بالتقدير. ومنذ تأسيس مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حدثت زيادة قدرها عشرة أضعاف 
في عدد المرات التي ذكر فيها المركز في المنشورات الطبية 

حول العالم من خمسة في عام ٢٠1٤ إلى ٥٦ في عام ٢٠1٨.
ويرجع ذلك إلى التزام العاملين في المركز بالعناية الطبية 

والشراكات مع الباحثين وخبراء األبحاث في مركز جونز هوبكنز 
ميديسن في إجراء البحوث المستندة على النتائج، وهو البحث 

الذي يبحث في العالجات والعمليات لتحديد مدى فعاليتها 
وكفاءتها.

إحدى هذه الدراسات التي أجراها فريق تابع لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي، كجزء من زمالة معهد أرمسترونغ لسالمة 

المرضى والجودة التابع للمركز، بحثت في تنفيذ إجراءات جديدة 
لتقليل العدوى بعد جراحة القولون والمستقيم. أدت هذه 

أبحاث مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لها أثر إيجابي على 
الرعاية الصحية والجودة

زيادة قدرها عشرة أضعاف اإلشارة إلى أبحاث مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في 
المنشورات التي استعرضها النظراء
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العملية إلى خفض معدل حدث العدوى بشكل كبير بأكثر من 
1٠٪، متفوقة على المعيار الدولي. أصبحت هذه هي الخطوة 

األولى في إنشاء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لبرنامج 
.SUSP سالمة الوحدة الجراحية الكامل المعروف باسم

الدراسات البحثية المستندة على النتائج مثل هذه عديدة 
ومستمرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو وذات أثر إيجابي على 

جودة الرعاية المقدمة من خالل نشرها تسهم مساهمة إيجابية 
في الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة والعالم.
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شركاء في التميز
زيارات من جونز هوبكنز ميديسن

د. وويتك مايدالرز
مدير جراحة الرأس والرقبة في جونز هوبكنز ميديسن

نتيجة للزيارات لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والتابعة لبرنامج جونز هوبكنز ميديسن 
الطبي، تم إجراء عملية جراحية لمدة ثماني ساعات تضمنت تشريح واسع النطاق 

في العنق وقاعدة الجمجمة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على مريض مصاب 
بسرطان الغدة الدرقية المنتشر. قبل البرنامج، كان يتم تحويل المرضى الذين يعانون 

من هذه الحالة إلى مستشفيات أخرى.
أجرى العملية الدكتور وويتك مايدالرز، مدير جراحة الرأس والرقبة في جونز هوبكنز 

لمنطقة ناشونال كابيتول في ماريالند، الواليات المتحدة األمريكية. أثناء وجوده هنا، 
أجرى الدكتور مايدلرز أيًضا ثالث عمليات جراحية إضافية للغدة الدرقية وعاين مرضى 
يشكون من اضطرابات في الرأس والرقبة وأمراض الغدة الدرقية. عملت فرق  مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجراحية مع الدكتور مايدالرز بمساعدة أطباء آخرين في 
الموقع من مركز جونز هوبكنز ميديسن في جميع اإلجراءات.

عالوة على ذلك، في جولتين واسعتين، تبادل خبرته مع موظفي مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي في عالج أورام حميدة وخبيثة في الرأس والرقبة، وخالل الجوالت، 

 ،)HPV( ناقش الدكتور مايدالرز أورام العنق المتعلقة بفيروس الورم الحليمي البشري
والذي يعد أحد األسباب الرئيسية لسرطانات البلعوم في جميع أنحاء العالم، كما قدم 

آخر التطورات في عالج سرطانات الرأس والرقبة بالعالج المناعي، وهو العالج الذي 
يطلق الدفاعات الطبيعية للجهاز المناعي لمهاجمة الخاليا السرطانية. 

د. مهران حبيبي
المدير الطبي، مركز جونز هوبكنز لسرطان الثدي

ُيعد سرطان الثدي السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى النساء السعوديات 
ويمثل حوالي ثلث جميع تشخيصات السرطان الجديدة في المملكة )منظمة 

الصحة العالمية الدولية ألبحاث السرطان(.
كجزء من برنامج زيارات جونز هوبكنز ميديسن، قضى الدكتور مهران حبيبي، 

المدير الطبي في مركز جونز هوبكنز لسرطان الثدي، و جونز هوبكنز باي فيو، 
بالتيمور، ماريالند، الواليات المتحدة األمريكية، أسبوًعا في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي حيث رعى 11 مريًضا وأجرى عملية استئصال ثدي مع إعادة ترميم 
واستئصال الورم. باإلضافة إلى ذلك، أجرى العديد من العمليات التي تجمع 

بين أحدث تقنيات الجراحة التجميلية واألورام الجراحية للثدي. شارك جراح مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتور أسامة العمري في العمليات الجراحية.

أمضى الدكتور حبيبي يومين في رعاية المرضى الداخليين وشارك في اجتماع 
فريق رعاية الثدي متعدد االختصاصات التابع لجامعة جدة، حيث قدم استشارات 

بشأن 1٠ حاالت جديدة. كما التقى بأطباء من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لمناقشة متطلبات البرنامج الوطني لالعتماد لمراكز الثدي، وهو ائتالف 

من المنظمات الطبية التي تلتزم بمقاييس الجودة المعترف بها دوليًا لعالج 
سرطان الثدي.
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د. مايكل شويتزر
مدير مركز جونز هوبكنز لجراحة السمنة

أجرى الدكتور شويتزر، أثناء زيارته إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ثماني عمليات 
جراحية لعالج البدانة، باإلضافة إلى جراحة تكميم بينما يساعده أو يشاهده أطباء من 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، منهم الدكتور عبد الله الغامدي، والدكتور سمير 
عبد الله، والدكتور ظافر راسم.

من خالل اتفاقية مساهمة الشركاء، يقوم هو وغيره من الخبراء من مركز جونز 
هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتطوير مركز متعدد التخصصات 

لرعاية السمنة وتعزيز خدمات جراحة السمنة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

استمراًرا لنموذج الرعاية التي محورها المريض، فإن برنامج الزيارة 
من جونز هوبكينز ميديسن يشمل أطباء من جامعة جونز هوبكنز من 

مجموعة واسعة من التخصصات يشاركون خبراتهم خالل دورات 
طبية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، من مراجعة الحاالت،تقديم 

االستشارات الطبية، وأداء العمليات الجراحية لمرضانا.

برنامج الزيارة من جونز هوبكينز ميديسن

انضم خبير جراحة األوعية الدموية في جونز هوبكنز ميديسن، وخبير عالج بطانة 
األوعية الدموية إلى برنامج جراحة األوعية الدموية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
في الفترة من ٢-٤ أبريل ٢٠1٩. يعالج جراحونا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عدًدا 

من أمراض الشرايين واألوردة، من تمدد األوعية الدموية أو تشريح الشريان األورطي 
الى تضيق أو انسداد األوعية مثل الشريان السباتي أو شرايين األطراف السفلية. نوفر 

أيًضا رعاية القدم السكرية وإجراءات إنقاذ األطراف واستشاراتها إذا كنت تعاني من 
الفشل الكلوي وتحتاج إلى عمليات غسيل كلوي. 

انضم الدكتور بالك إلى هيئة الجراحة في مستشفى جونز هوبكنز في عام ٢٠٠٤. 
وأكمل زمالة جراحة األوعية الدموية في قسم الجراحة في مستشفى ماساشوستس 

العام، وتلقى تدريبه على الجراحة العامة في برنامج هالستد للتدريب على الجراحة 
العامة في مستشفى جونز هوبكنز. باإلضافة إلى اهتمامه بإعادة الترميم الجراحي 

المفتوح لمرض الشريان السباتي واألطراف ومرض األبهر المعقد، فإنه يتابع باهتمام 
كبير تطبيق تقنيات األوعية الدموية األقل تدخاًل للمرضى الذين يعانون من تمدد 

األوعية الدموية األبهرية وتشريح األبهر، وأمراض انسداد الشريان السباتي، الكلوي، 
المساريقي، والسفلي والشرايين. 

تشمل اهتماماته البحثية األحداث الخلوية والجزيئية التي تدعم تطور مشكلة األبهر 
في كل من اضطرابات األنسجة وتصلب الشرايين واألنسجة الضامة، وكذلك 

تشخيص تشريح األبهر ومتالزمات سوء التروية. 
أثناء وجوده في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، أجرى عمليتين إلصالح تمدد األوعية 

الدموية األبهري البطني، وإعادة تقييم شريان مسدود SMA مع الدعامات، وعمليتا 
قسطرة داخلية وتركيب دعامات.

كانت جميعها عمليات ناجحة لعالج مرض تمدد األوعية الدموية األبهري البطني 
وأمراض المساريق وتضيق الشرايين المحيطية.

د. جيمس هاميلتون بالك
خبير جراحة األوعية الدموية في جونز هوبكنز ميديسن، وخبير عالج بطانة األوعية الدموية

شركاء في التميز                                                                                                                                                           
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن
يرعيان يوم البحث في المملكة العربية السعودية

قدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخًرا يوم البحث السنوي 
الثاني له، وهو ندوة تبرز كيف يمكن الهتمامات وقدرات البحث 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، بدعم من التعاون مع 
جونز هوبكنز، المساعدة في تحسين صحة الناس في المملكة 
العربية السعودية والمنطقة. تضمنت الندوة عروًضا مصممة 

وفًقا الهتمامات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي البحثية، والتي 
قدمها كبار العلماء والباحثين من مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي وجونز هوبكنز ميديسن. 

ناقش باحثون حول العالم بجد قيمة مشاركة بيانات البحوث 
الطبية الحيوية والسريرية عبر المنظمات، والحدود الدولية. يرى 
الكثيرون بأن الشفافية تخدم العلم، في حين تحمي المعلومات 

الشخصية.  الصحية 
ناقش الدكتور كريستوفر شوت، أستاذ بارز في بلومبرج 

للمعلوماتية الصحية وأستاذ الطب والصحة العامة والتمريض 
في جامعة جونز هوبكنز، وكبير مسؤولي المعلومات البحثية في 

جونز هوبكنز ميديسن اإلمكانات ووعد باالستفادة من البيانات 
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الطبية الحيوية العالمية في األبحاث السريرية.
يواصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تحسين كيفية االستفادة 

من نظام إيبيك، وهو نظام السجالت الطبية اإللكترونية، ليس 
فقط لتحسين رعاية المرضى، ولكن أيًضا كقاعدة بيانات إلبالغ 

األبحاث المتعلقة بالعالجات الخاصة بالرعاية األعلى قيمة. 
قدم أحمد شونو، مدير مشروع إيبيك والمدير األول لقسم دعم 
التطبيقات السريرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وديانا 

غوماس، المدير األول لتكنولوجيا المعلومات البحثية السريرية 
لمعهد جونز هوبكنز ميديسن للبحوث السريرية والتحويلية، 

ومديرة مركز تحليل البيانات السريرية تعريًفا للحضور بنظام إيبيك 
ساليس دايسر SlicerDicer. ويسمح نظام التبليغ ذاتي الخدمة 
هذا لألطباء والباحثين بالبحث في مجموعة معينة من المرضى 

لإلجابة على أسئلة حول التشخيص والعالج والنتائج.
يمكن أن يساعد خبراء اإلحصاء الحيويون في توجيه البحوث من 

خالل مشاركة خبراتهم في تصميم التجارب وتطوير البرنامج وإدارة 
البيانات والمراقبة والتحليل. ساعد الدكتور ني يو وانغ، مدير مركز 
اإلحصاء الحيوي في مركز األبحاث السريرية العام بمركز باي فيو 
الطبي، ومركز أبحاث مايند - بودي، ومركز أبحاث السكري، على 
تحديد األدوار العديدة التي يضطلع بها أخصائي اإلحصاء الحيوي 

في مجال األبحاث وكيف يمكنه إلقاء نظرة على البيانات من 

إيبيك والقيام بتحليلها.

باإلضافة إلى ذلك، شارك باحثو مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي وزمالؤهم في جونز هوبكنز ميديسن في حلقات نقاش 

حول كيفية استخدام البحث العلمي لتحسين رعاية المرضى 
في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي وما بعده.

يمكن للمشارك اكتساب أربعة اعتمادات من التعليم الطبي 
المستمر من الجمعية الطبية األمريكية وسبعة اعتمادات 

من المجلس السعودي المركزي العتماد مؤسسات الرعاية 
الصحية.

يقول الدكتور عبد الرزاق أمير، رئيس الشؤون االكاديمية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي:

"سلط هذا الحدث الضوء على عمل مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي في مجال البحوث الطبية، وتعاونه في االكتشاف مع 

جونز هوبكنز ميديسن، ويساعد الشريكان معا في دفع مسيرة 
المملكة المستمرة نحو التنافس الدولي في مجال البحوث 

الطبية الحيوية والتكنولوجيا".

مركز بقيق الصحي يطلق خدمة الرعاية الصحية المنزلية

يفخر مركز بقيق الصحي التابع لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية. 

من خالل هذه الخدمة، سيتمكن أخصائيو الرعاية 
الصحية بمركزنا، والمدربين تدريًبا خاًصا، من التوجه 

لمنازل المرضى الذين ال يستطيعون زيارة المركز 
وتقديم خدمات طبية لهم مثل تغيير الضمادات 

وسحب عينات الدم.
لمعرفة ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك 

مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية المنزلية، 
الرجاء التواصل مع طبيب الرعاية األولية في مركز 

بقيق الصحي. ساعات خدمة الرعاية الصحية 
المنزلية هي من األحد إلى الخميس، من ٩ صباًحا 

إلى ٢ ظهًرا.
لخدمة الرعاية الصحية المنزلية فوائد متعددة 

للمرضى، بما في ذلك تحسين جودة الحياة، وتقليل 
التوتر، وزيادة الرضا. إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد 

عن هذه الخدمة، يرجى االتصال بفريق عالقات 
المرضى في بقيق على

.٨-٥٦٥1٧٦/٨٢1٨

مركز بقيق الصحي يطلق خدمة الرعاية الصحية المنزلية                                                                                                                  
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استخراج المعلومات الطبية اإللكترونية للبحث

أرامكو  يعمل مركز جونز هوبكنز 
الطبي مع كلية طب جونز هوبكنز 

العلمي  للبحث  برنامج متقدم  لتطوير 
من شأنه تعميم اجراء البحوث في 

جميع أركان النظام الصحي في مركز 
الطبي.  أرامكو  جونز هوبكنز 

كجزء من هذا العمل التعاوني، يقوم 
بتوجيه  باحثو جونز هوبكنز ميديسن 

زمالئهم في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي من خالل دورات بحثية 
تتوافق مع رسالة مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي ورؤيته. وصل مؤخًرا 
خبراء من جونز هوبكنز إلى المملكة 
لتقديم دورة بحثية لمدة ثالثة أيام 

مستوحاة من برنامج إيبيك الذي 
للبحوث  يقدمه معهد جونز هوبكنز 

والتحويلية. السريرية 
المهارات  المشاركين  البرامج  تمنح 
البحثية  المشاريع  لمتابعة  واألفكار 

القائمة على مصادر السجالت 
تشمل  للبيانات.  اإللكترونية  الطبية 

النوع من  الفوائد المحتملة لهذا 
األبحاث تحديد أنماط المرض 

على مستوى السكان، واكتشاف 
القائمة،  الصحية  االحتياجات 

والكشف عن الخدمات غير المالئمة 
أو الضارة. 

قام الدكتور إدغار، نائب مدير معهد 
السريرية  للعلوم  جونز هوبكنز 

المشارك في  والتحويلية، واألستاذ 
الطب الدكتور ناي يوه وانغ - باحث 
ومعلم في تطبيق اإلحصاء الحيوي 

والتحويلية  السريرية  األبحاث  على 
والوبائية، بعقد عدد من الدورات 

الدراسة واألسئلة  شملت تصميم 
السريرية  النتائج  وتقييم  البحثية، 

البيانات الموثوقة عن طريق  وجمع 
االستبيانات.

كما تعلم ما يقرب من ٣٠ مشارًكا 
المزيد حول كيفية استخدام نظام 

البحوث  نتائج  لمقاييس  إيبيك 
وسجالت البحوث. قدم الدكتور 
كريستوفر شوت، كبير موظفي 

البحثية في جونز هوبكنز  المعلومات 
المدير  ميديسن، وديانا غوماس، 

البحثية  المعلومات  لتكنولوجيا  األول 
السريرية  البحوث  السريرية في معهد 
والترجمة ومديرة مركز جونز هوبكنز 
السريرية،  البيانات  لتحليل  ميديسن 

ورش عمل حول سجالت إيبيك، 
الطبية  السجالت  بيانات  باستخدام 

جودة  ومراقبة  السريرية  للبحوث 
البيانات.

قام المشاركون في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وزمالؤهم في جونز هوبكنز 
تركز  بتشكيل مجموعات صغيرة  ميديسن 
على سؤال بحث اختاروه بشكل مشترك 

بمعلم  وترتبط كل مجموعة  لمتابعته، 
من جونز هوبكنز ميديسن، وشاركت في 
ورش عمل لتحرير سؤال البحث ومسودة 

المقترحات، بما في ذلك الجداول الزمنية 
البيانات. ومصادر 

حصل المشاركون على 1٣ ساعة معتمدة 
المركزي السعودي العتماد  من المجلس 
الدكتور  الرعاية الصحية. يقول  مؤسسات 

ميلر من جونز هوبكنز ميديسن: "األهم 
من ذلك، تعلم هؤالء الباحثون مهارات 

جديدة حول نتائج البحث وأقاموا عالقات 
أقوى بين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وزمالؤهم في جونز هوبكنز ميديسن. 
ركزت جلسات مجموعات صغيرة على 

تطوير مشاريع بحثية مبنية على سجالت 
بأمراض معينة  المصابين  المرضى 

في نظام إيبيك لتحسين جودة وكفاءة 
المرضى  السريرية وتعزيز سالمة  الخدمات 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي". 
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الموارد المناسبة للرعاية المناسبة

كيف يمكن لنظام صحي رائد أن يتأكد من أنه يوفر للمرضى 
الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من 

التكلفة؟  حيث 
تبّنى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إدارة استخدام 

المستشفيات، والتي تجمع بين مراجعة االستخدام وإدارة 
الحكيم لمواردها  لتعزيز االستخدام  الجودة  المخاطر وضمان 

وضمان حصول المرضى على رعاية عالية الجودة.
تقوم فرق إدارة الرعاية الصحية في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي وجونز هوبكنز ميديسن بوضع خطة شاملة إلدارة 
االستخدام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وقد تضمن 

التعاون األخير تقديم ورشتي عمل في المملكة العربية 
لالبتكار  التنفيذية  المديرة  دينا غولدبرغ،  السعودية. عملت 

والتحول في مجال صحة السكان في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، وفريقها مع زمالء من مركز الظهران الصحي وعيادة 
األحساء للرعاية األولية على مراجعة خطة مركز جونز هوبكنز 

أرامكو وإطار عملها. 
شمل ذلك توفير التدريب على أفضل طريقة لدمج المعايير 

InterQual في سير العمل اليومي لـمركز  من برنامج إنتركوال 

أرامكو الطبي. يمكن للنظام الصحي استخدام  جونز هوبكنز 
معايير إنتركوال كمعيار قائم على األدلة التخاذ قرارات سريرية 

المرضى عبر مرافقه الخمسة  سليمة ومراقبة تكاليف رعاية 
المملوكة للشركة وفي مرافقه المخصصة طبيًا في جميع 

المملكة. أنحاء 
كما درس المشاركون في ورشة العمل أفضل الممارسات 

المطالبات، وتتبع  التأمين لتجنب رفض  للتفاعل مع شركات 
النتائج للمرضى، وتقديم جميع  البيانات للحصول على أفضل 

والضرورية. المناسبة  الرعاية  المستشفى لضمان  أنشطة 
يقول الدكتور محمد الغامدي، القائم بأعمال كبير مسؤولي 

صحة السكان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "لدى 
أرامكو السعودية تراث دائم يتمثل في توفير رعاية صحية 

عالية الجودة لموظفيها ومن يعيلونهم بغض النظر عن مكان 
تواجدهم في المملكة، وستساعد جهود إدارة االستخدام 

المشترك في ضمان استمرار مرافق مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي على تقديم رعاية عالية الجودة وعالية القيمة لمرضاها 

الحاليين، وربما في سوق الرعاية الصحية األوسع نطاًقا في 
القادمة". السنوات 
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تجربة أفضل على اإلنترنت، تجربة أفضل للمريض 

بعد ما يقرب من عام من التعاون المشترك بين األقسام، كشف 
فريق االتصاالت الرقمية والموقع اإللكتروني لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي عن موقع ويب تم تحويله بالكامل للنظام الصحي. 

موقع JHAH.com الجديد هو مركز شامل للمعلومات - باللغتين 
العربية واإلنجليزية - لمساعدة مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي الحاليين والمستقبليين وعائالتهم على تحسين صحتهم 

وإدارة احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم بسهولة أكبر. 
تتضمن النقاط البارزة في إعادة التصميم دليل أطباء موسع. 

أكثر من ٥٠ صفحة من صفحات الخدمة السريرية، بما في ذلك 
معلومات أكثر شمواًل عن برامج الرعاية الصحية األولية والوقائية 

والسكانية، مثل اإلقالع عن التدخين وإدارة الوزن، ومعلومات 
صحية صديقة للمستهلكين من خبراء جونز هوبكنز ميديسن؛ 

وصفحة مخصصة لماي تشارت، وهي بوابة صحية حيث يمكن 
للمرضى جدولة المواعيد، وعرض نتائج المختبر والوصول إلى 

الملفات الطبية الشخصية، إلى جانب خصائص أخرى.

يتيح الموقع أيًضا زيادة المشاركة: منذ بدء التشغيل، التحق أكثر 
من 1٧٠٠ مستخدم كمرضى، واشتركوا في البرامج الصحية، 

والمسجلين في محاضرات التوعية المجتمعية من قبل خبراء جونز 
هوبكنز ميديسن، وقدموا استفسارات حول عالقات المرضى، من 

بين تفاعالت أخرى مع النظام الصحي.
تقول الدكتورة ليندا لي، المدير التنفيذي للموظفين في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي: "لقد كانت مهمة كبيرة عملية إنشاء موقع 

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بشكل أفضل إلى العالم. 
أصبح في متناول المرضى الحاليين والمستقبليين معلومات 
موثوقة للمساعدة في حماية صحتهم وسهولة الوصول إلى 

خدماتنا السريرية األولية والتخصصية الشاملة لهم وألحبائهم".

تجربة أفضل على اإلنترنت ، تجربة أفضل للمريض 
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منع انتقال العدوى الجراحية

إن الحفاظ على سالمة المرضى هو ركيزة الرعاية الصحية عالية 
الجودة. تقول ديبورا هوبسون، أخصائية تحسين السالمة والجودة 

في قسم الجراحة في مركز جونز هوبكنز ميديسن: "مع استمرار 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في إحراز تقدم في إنشاء نظام 

متكامل لسالمة المرضى، يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
األدوات والتدريب للمساعدة في تعزيز مهارات الموظفين في 

حماية المرضى من الضرر الذي يمكن الوقاية منه ومن األخطاء 
الطبية".

قامت السيدة هوبسون وويلما بيرندز، استشاري التمريض 
في جونز هوبكنز ميديسن انترناشونال، بالسفر مؤخًرا إلى مركز 
الظهران الصحي لمساعدة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في 

 )CUSP( تحسين برنامج السالمة الشامل القائم على الوحدة
لمواصلة توفير بيئة آمنة للمرضى ولموظفي المستشفى.

اعتباًرا من خريف عام ٢٠1٤، بدأ مركز مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي بادخال برنامج CUSP ونفذ أول برنامج لها في عام ٢٠1٥، 
مع مبادرات إضافية بعد عام ٢٠1٧. ركز مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي أيًضا على منع التهابات مجرى الدم المرتبطة بالخطوط 
المركزية كاليبسي )CLABSIs(، وهو تهديد ممكن يؤدي إلى 

اآلالف من الوفيات في العام ومليارات الدوالرات من تكاليف 
الرعاية الصحية المضافة.

يساعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وجونز هوبكنز ميديسن 
اآلن على إعادة تقييم وحدات CUSP الخاصة بها، مع مدخالت 

مباشرة من العمالء المتوقعين للبرنامج لضمان الفعالية 
القصوى في تقليل اإلصابات وتحسين النتائج لدى المرضى في 

وحدات العناية المركزة وأولئك الذين يحتاجون إلى إدخال خط 
مركزي. كما قدم خبراء جونز هوبكنز ميديسن التدريب لموظفي 

إدارة الطوارئ في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذين بدأوا 
تطبيق برنامج CUSP في يناير ٢٠1٩.

بدعم من جونز هوبكنز ميديسن، يواصل موظفو مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي ومقدمو الرعاية في الخطوط األمامية رعاية 

ثقافة سالمة المرضى، مع الهدف النهائي المتمثل في القضاء 
على الضرر تماًما.

منع انتقال العدوى
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التدخل واألمراض الوراثية والقوية
الدكتور مارك دنكان يناقش آخر مستجدات سرطان المعدة 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يعد سرطان المعدة من أخطر أشكال السرطان خطًرا في المملكة 
العربية السعودية وفي جميع أنحاء منطقة الخليج، كما أفادت 
الدراسة التي أجريت عام ٢٠1٨ لحصر أعداد المرضى المصابين 
بسرطان المعدة، والتي نشرت في المجلة السعودية للعلوم 

البيولوجية. وقد قام الدكتور مارك دنكان، نائب رئيس وأستاذ 
مشارك في الجراحة في مستشفى جونز هوبكنز، بتقديم عدة 

محاضرات حول العالج الجراحي لسرطان المعدة لـ ٢٨٤ ممارس 
صحي أثناء زيارته األخيرة للمركز. 

الدكتور دنكان متخصص في جراحة الجهاز الهضمي، واألورام 
الجراحية، وعالج المريء والمعدة واألمعاء والقولون والمستقيم 
والمرارة والبنكرياس. كما يشارك في إدارة مركز سرطان المعدة 
في مستشفى جونز هوبكنز. باإلضافة لذلك، قام بإصدار كتاب 

عن عالج هذه األمراض: دليل مرضى جونز هوبكنز لسرطان 
المعدة والمريء؛ لتزويد المرضى واألسر بمعلومات دقيقة 

ومفهومة حول خيارات العالج.
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وقد كان الدكتور دنكان واحًدا من مجموعة الباحثين واألطباء 
والمهندسين الطبيين في مستشفى جونز هوبكنز الذين نشروا 

مؤخًرا ورقة بحثية في مجلة أبحاث السرطان السريرية والتي 
تصف الفحص البسيط وغير المكلف الذي اخترعوه والذي 

يستخدم مؤشرات بيولوجية جينية محددة للكشف عن التغيرات 
الخطيرة في الخاليا التي تبطن المريء. ويبدوا أن هذه األداة 

ستكون فحًصا موثوًقا لهذا المرض.
حالًيا، ال يزال سرطان المعدة مرًضا عدوانًيا بنتائج عالجية غير 

مرضية حيث ال تكتشف معظم الحاالت إال في المراحل المتأخرة. 
وجدير بالذكر أن جميع مرضى سرطان المعدة حاليا في حاجة 

إلجراء عملية جراحية، إما جراحة مفتوحة تقليدية أو جراحة ذات 
تدخل جراحي محدود الستكشاف الوضع. وقد تبادل الدكتور 

دنكان خبرته حول الخيارات الجراحية المتاحة القادرة على المساعدة 
في ضمان أفضل النتائج للمرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي الذين تم تشخيصهم بسرطان المعدة.
كما أعطى محاضرة لـ٨٥ من أفراد المجتمع بعنوان "ماذا تعرف 
عن السرطان في عائلتك؟" حيث تمت توعية الحضور عن كيف 

تجعل الجينات الوراثية بعض األشخاص أكثر عرضة لإلصابة 
بالسرطان بصفته مرض وراثي في عائالتهم. كما تعرفوا أيًضا 

على العوامل البيئية التي تؤثر سلبا على المصابين بالمرض مثل 
التدخين والنظام الغذائي. 

التدخل واألمراض الوراثية والقوية                                                                                                                                             
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 صوت متطوع
من مركز رأس تنورة الصحي

في عام ٢٠1٧، خالل زيارة منتظمة إلى 
مركز رأس تنورة الصحي، أعربت زوجتي عن 

قلق لطبيبها الذي رد عليها بسؤالها عما 
إذا كانت ترغب في االنضمام إلى المجلس 
لتبادل  للمرضى كعضو متطوع  االستشاري 
الطبيب  زوجتي  أخبرت  والتعليقات.  الخبرات 

أنها تعتقد أن زوجها لديه الوقت والجهد 
اللجنة. للمساهمة ولدعم هذه 

بعد بضعة أسابيع، اتصل بي مسؤول فريق 
مشروع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

الذي قدم لي معلومات حول هذه المبادرة 
التي كانوا يحاولون تحقيقها.  واألهداف 
الجزء المثير الذي دفعني لالنضمام إلى 
المجلس هو أنني ولدت في عيادة رأس 
تنورة، وأعرف الكثير عن المركز الصحي. 

أعتقد أن مسؤوليتي االجتماعية هي 
المساعدة في اإلشارة إلى المالحظات 
اإليجابية والسلبية - مع العلم أن هذه 
واحدة من أولى المجالس االستشارية 

للمرضى في أرامكو السعودية، وسوف 
يمهد عملنا المجال أمام المجالس األخرى 

وخبراتنا.  تحدياتنا  للتعلم من 

في اليوم الذي تلقيت فيه الدعوة 
للعمل في المجلس، كنت متردًدا 

في القبول أو الرفض بسبب تجربتي 
السابقة مع مجموعة عالقات طبية 

في حل المشكالت والمخاوف. ولكن 
بعد ذلك قررت حضور االجتماع األول 

المجلس. ومعرفة كيفية عمل 
بإيجابية قائد  تأثرت  بصراحة، لقد 

الفريق وشفافيته في قبول جميع 
الشواغل واألفكار التي تم تسليط 

الضوء عليها من أجل تحسين الرعاية 
الطبية. كمرضى في رأس تنورة، 
نحتاج إلى العمل مًعا واالستماع 

المخاوف. لجميع  بفعالية 
في االجتماع الثاني، اقترحت على 

قائد الفريق أن تكون لدينا أفكار كثيرة 
مطروحة وتحتاج للبدء في تنفيذ 

اقتراحات صالحة وإزالة أي مخاوف 
التعليقات  المناسب. من  الوقت  في 
بالراحة  تلقيتها، شعرت  التي  األولية 

اتفاقية تطوعية  التوقيع على  عند 
إلى المجلس. لمدة عامين لالنضمام 

بحلول االجتماع الثالث، بدأنا في رؤية 
المركز الصحي،  تغييرات طفيفة في 

وتم تسجيل ما يقلقنا وتحديد 
األولويات بطريقة مهنية، ومع ذلك 

كنا نأمل أن تسير األمور بشكل أسرع 
بتحليل  وأكثر سالسة. عندما قمنا 
في  المسجلة  والتعليقات  البيانات 
النظام، كان من الواضح أن لدينا 

العديد من العناصر للعمل مع فريق 
المجلس من أجل سد الثغرات وسد 

النقص.  أوجه 

مع الدعم اإلداري، كفريق واحد، 
لتحقيق  الصحي  المركز  تعزيز  يمكننا 

التميز. لقد انتهت السنة األولى 
منذ انضمامي إلى المجلس. نحن 
اهتماماتنا  نطاق  لتوسيع  نسعى 
مركز  على  المقترحة  والتحسينات 

أرامكو الطبي ومجلس  جونز هوبكنز 
الظهران، ألن بعض القضايا مرتبط 

الظهران. بعيادات متخصصة في 
كمتطوع في رأس تنورة، أنا فخور 
بالقول إننا كفريق واحد جمعنا ما 

يقرب من ٢٣٠ ساعة عمل من العمل 
للتعبير عن هموم  الشاق والتفاني 
المرضى، وشاركنا أيًضا في إيجاد 

الطبيين. الخبراء  بالتعاون مع  حلول، 
أننا  كأعضاء متطوعين، من الواضح 

لسنا خبراء في المجال الطبي وال 
الفنية  المشكالت  يمكننا إصالح 
أو المتعلقة بالكفاءة، ولكن من 

تسجيل  يتم  االجتماعية  مسؤوليتنا 
واقتراحاتنا وشكاوينا في  مالحظاتنا 

المركز  النظام بشكل نشط لمساعدة 
النبيلة  أهدافه  تحقيق  على 

صوت متطوع من مركز رأس تنورة الصحي
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شواحن متنقلة
 متوفرة اآلن

هل تحتاج لشحن 
هاتفك؟ ألنك مريضنا، 
لك أولوية. نريد منك أن 
تكون قادًرا على التواصل 
مع أحبائك عند زيارة مركز 

الصحي، لذلك  الظهران 
توجه إلى الرعاية األولية 

أو مقهى الليوان في 
المستشفى وأعد  ردهة 
باستخدام  شحن هاتفك 
الموجودة  الشحن  أجهزة 

لدينا. الحائط  على 

شواحن متنقلة متوفرة اآلن 



صفحة ٣٠

  ٢ ٠ ١ ٩ صيف    |   W E L L B E I N G                                                                                                               

 تعرفوا على موظفينا
"أحب وظيفتي وأجد العمل مع المرضى وعائالتهم 

من خالل دوري في قسم خدمات دعم المرضى 
مجزي للغاية".

سميرة الفردان
منسقة جدولة

قسم خدمات دعم المرضى

"في قسم طب أسنان األطفال، يسعدنا أن نكون 
جزًءا من التحول في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

وكذلك في بلدنا. نحن نسعى جاهدين لتثقيف 
مرضانا ومقدمي الرعاية لهم بصحة الفم، وتزويدهم 

برعاية األسنان عالية الجودة، وإقامة عالقة ممتازة 
مدى الحياة معهم من أجل تحسين والحفاظ على 

نوعية حياتهم."

د. حسن النحوي
استشاري طب أسنان األطفال

مركز األحساء الصحي

"إني فخور لكوني عضًوا في فريق مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي من المهنيين المهرة في مجال إدارة 

المرافق وسالمتها. 
توفير بيئة آمنة وصحية لمرضانا وزوارنا وموظفينا 
كانت وستبقى دائًما ركيزة أساسية في استراتيجية 

وثقافة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي"

هادي العرجان،
ضابط السالمة

تعرفوا على موظفينا 
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"يعد خبراء التقنية الخلوية جزًءا من فريق الرعاية الصحية 
الذي يعمل خلف الكواليس والمتخصص في دراسة 

الخاليا البشرية بحًثا عن العالمات المبكرة للمرض والضرر، 
ويتم تدريبهم بشكل خاص الكتشاف حاالت السرطان. 

أنا فخورة جًدا بكوني عضوًة في هذا الفريق الصغير من 
األخصائيين هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي حيث 

يشارك هذا الفريق في اكتشاف الخاليا غير الطبيعية، أو 
السرطانية أو السابقة للسرطان التي من شأنها أن تغير 

إدارة رعاية المرضى".

بشاير المطيري
اختصاصي أول تقنية سريرية

"لقد مكنني العمل في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي من تقوية 

الشراكة بين مركزنا والمجتمع. 
لقد تطورت من الناحية المهنية 

والشخصية من خالل القيام 
بأنشطة العالقات العامة والخدمة 

المجتمعية. أشعر بقدر كبير من 
الرضا عندما أتواصل مع أفراد 

المجتمع وعندما أشارك في 
إيصال رسالة الناس وإيصال رسالة 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لهم: نحن نهتم!"

سارة المعيبد
ممثل عالقات عامة
دائرة شؤون الشركة

تعرفوا على موظفينا                                                                                                                                                            
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 تعرفوا على موظفينا )يتبع(
"الصيدلة مهنة متنوعة ومرضية، فنحن نلعب 

دوًرا رئيسًيا في مساعدة المرضى على التحسن. 
نقوم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتثقيف 

المرضى حول األدوية الخاصة بهم لرفع مستوى 
الوعي والتأكد من تناول المرضى لألدوية بشكل 

صحيح. إنه لشرف كبير أن أكون جزًءا من فريق 
الرعاية الصحية في هذا المركز".

أحمد البتيري، صيدلي
دائرة خدمات الصيدلية

"يشرفني أن أكون ضمن فريق متخصص ومؤهل 
في بنك الدم بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

وأن أعمل مع زمالئي جنًبا لجنب لضمان أن مرضانا 
سيحصلون على خدمة نقل دم دقيقة وبأعلى جودة".

عقيل العتيبي
تقني طبي أول

بنك الدم

"لقسم إدارة سلسلة اإلمداد مجموعة واسعة من 
المهام التي تتطلب تخطيط ومتابعة، واإلشراف على 

سير عمل المنتجات. أحب أن يكون لي تأثير إيجابي 
على من حولي عندما أعمل مع العمالء والموردين 

لمساعدتهم على تحسين عمليات شراء البضائع 
الخاصة بهم. إن العمل في قسم إدارة سلسلة 

اإلمداد قد وفر لي عدة فرص للتعلم، وأنا ممتنة جًدا 
لهذه المهنة التي تنمي مهاراتي كل يوم".

مي حسين
مسؤولة مشتريات

قسم إدارة سلسلة اإلمداد

تعرفوا على موظفينا 
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"أشعر بالرضا الشديد عندما أكون قادرة على 
التواصل مع زمالئي باستخدام قراءة الشفاه، ولغة 

اإلشارة، والوسائل األخرى عند الضرورة ألنني صماء. 
أشعر بالحماس للعمل الذي أقوم به في مختبر 

األسنان، وإنني محظوظة جًدا وفخورة بكوني جزًء 
من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي".

هنوف الخلف
أخصائي تقني األسنان

قسم خدمات طب األسنان

"يشرفني أن تتاح لي الفرصة ألكون موظًفا في 
هذا المركز الذي يعزز السالمة، واالبتكار، وأفضل 

الممارسات الصحية".

جمال الشعالن
مدير وحدة األشعة المتقدمة

قسم التصوير اإلشعاعي

FRCPC ،FAAN د. شيرين قريشي
استشاري أمراض أعصاب/أخصائية فيسيولوجيا عصبية سريري

 يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الدكتورة شيرين قرشي، استشاري 
أمراض أعصاب/أخصائية الفيسيولوجيا العصبية السريرية على تعيينها 

كأستاذ مساعد في كلية طب جونز هوبكنز لألعصاب. 
تم اختيار الدكتورة شيرين قرشي أيًضا كعضو مجلس إدارة في جمعيتين 

ألمراض األعصاب العلمية والجمعية السعودية لطب األعصاب والجمعية 
السعودية للصرع وهذه مسجلة ومنتسبة إلى المجلس السعودي 

للتخصصات الصحية. 
"هدفي هو االلتزام بأعلى معايير الرعاية في مجال أعصاب البالغين. آمل 

أن يساعدني الله في تقديم الرعاية المثالية لمرضاي وأن أكون  مثاًل يحتذى 
وهذا التعيين شرف رفيع لي".

التعيينات الجديدة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

التعيينات الجديدة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
ما قد فاتك
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نشكر جميع من تبرع بدمه في دائرة خدمات الحفر واآلبار بأرامكو 
السعودية لكرمهم وحسهم بالمواطنة.

 @SWAEDKSA نتقدم بالشكر إلى جمعية سواعد لإلعاقة الحركية
لحسن استضافتهم خالل زيارة مجموعة من موظفينا لمقر 

الجمعية. خالل الزيارة، تم االطالع على أنشطة الجمعية وبحث 
سبل التعاون في عدة مجاالت مثل التدريب والمشاركة في أنشطة 

الجمعية وفعالياتها.

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي :ما قد فاتك                                                                                           
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ميز ما يهيج نوبات الربو عندك وأبقي بخاخك بالقرب منك في جميع األوقات. تفضل بزيارة موسوعتنا الصحية لمعرفة المزيد عن الربو.

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي :ما قد فاتك



صفحة ٣٧

  ٢ ٠ ١ ٩ صيف    |   W E L L B E I N G                                                                                                               

بدء جراحة استبدال الركبة في مركز األحساء الصحي. سواء كانت مشاكل الركبة لديك ناتجة عن إصابة أو مرتبطة بتقدم السن، يقدم 
فريقنا رعاية شاملة لمساعدتك في تحسين جودة حياتك وقدرتك على الحركة. 

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي :ما قد فاتك                                                                                                                    
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 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
العودة إلى الماضي

عودة إلى الماضي ١٩5٢

عودة إلى الماضي 

عودة إلى الماضي 

 صورة قديمة لعيادة 
األسنان بمركز الظهران 

الصحي بجانب صورة 
لعيادة األسنان الجديدة 

بمركز األحساء الصحي

مركز الظهران الصحي 
تحت اإلنشاء

برنامج التطعيمات 
في مركز الظهران 

الصحي

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي العودة إلى الماضي
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الموضوع: شكر وتقدير 

تحيات الجميع،

أرسل هذا البريد اإللكتروني للتعبير عن خالص امتناني لفريق الطوارئ خاصة الذين عملوا في ليلة 24 يونيو/حزيران. جاء زوجي إلى 
المستشفى مصاًبا بمشكلة حادة وخالل فترة وجودي في نظام اإلدارة البيئية، لم سوى انني محاطة بعائلتي. أبدى الجميع في تلك 
الليلة الرعاية واالهتمام إلى جانب مستوى عاٍل من الرعاية، كون الرفاق من حولك خفف من ضغوطي ومخاوفي بشأن حالة زوجي. 

لقد أخرج وهو بحالة أفضل كثيرا اآلن. اسمحوا لي أن أشكر أسرة الطوارئ، وشكر خاص إلى بول وكريمة وسام وبرايان وروز وسهام 
ودكتور برويز الذي رعي حالة زوجي. وأود أن أعرب عن تقديري لفريق أمراض القلب بما في ذلك الدكتورة رباح والدكتور رشدي والدكتور 

عجيلي. وأخيًرا وليس آخًرا الممرضة سماح التي كانت تتبع إجراءاته أثناء وجودي في المنزل وتطلعني على آخر المستجدات.

بفضل كل من اتصل أو أرسل رسالة نصية حول صحة زوجي، أتمنى أن تظل بصحة جيدة مع أحبائك مرة واحدة.

ال يمكنني التعبير عن شكري على دعمكم واهتمامكم الرائعين.

عالء االنصاري

مساء الخير دكتور ريجامونتي،

أود أن أثني على اثنين من موظفيك، الدكتور أحمد رزوان، الجراح؛ وهوازن بدر، المسجل. لقد كانا ممتازين في رعاية مرضاهما وتقديم 
خدمــات تتجــاوز مــا هــو متوقــع منهمــا. يعكــس تفانيهما بشــكل إيجابي التــزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتوفير رعاية شــخصية 

عالمية المستوى.

أتمنى لكل من الدكتور رضوان وهوازن التوفيق في حياتهم المهنية.

شكرا لك،

مشعل الخالدي، مدير

إدارة خدمة المجتمع المركزي في أرامكو السعودية

رسائل شكر وتقدير
خطابات التقدير - ردود فعل المرضى باستخدام كلماتهم الخاصة

الموضوع: شكر وتقدير 

السيد باياس،

هذا لتقديم خالص الشكر والتقدير لك ولفريق غسيل الكلى في 
مستشفى الظهران على الرعاية الممتازة التي قدمتها إلى والدي 

الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي )بارك الله فيك( خالل 
سنوات مرضه. لطف فريق التمريض والعناية المخلصة والقلق 

جعل معاناة والدي أقل بكثير خالل السنوات التي كان تحت 
رعايتك.

تحياتي الحارة،

وليد صالح الكليب

الموضوع: شكر وتقدير 

أود أن أشكركم جميًعا على حسن ظنكم ودعمكم لي كمريض، 
وخاصة ماريان كيني. أنا مسرور بطريقتك كممرضة طوارئ بسبب 

عطائك الغامر والهدوء، حيث الحظت مدى مساعدتك للمرضى. 

كما أود أن أتقدم بالشكر لمديري الطوارئ لفريقهم المثالي، 
الدكتور رضا مؤمن، والفني ويلي فاجاردو، وتومي، وخالد، 

واألنصاري، وعالء ناصر.

شكًرا لكم جميًعا – عقروق

رسائل شكر و تقدير
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أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
برنامج قدوة 

المسعفين

تم تقدير الخمسة مسعفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من قبل زمالئهم باعتبارهم قدوة للنهج 
االستباقي والكفاءة. لقد أظهروا االحتراف وااللتزام في بيئة العمل ورفعوا مستوى الرعاية والخدمات 

المقدمة لمرضانا.

المسعفون المثاليون 

مصطفى طالب، الظهران	 
طارق الشمري، رأس تنورة	 
عبد الله الزهراني، بقيق	 
حسين الصايغ، األحساء	 
حمد الهندي، العضيلية 	 

اإلدارة

علي الهاجري، مدير قسم الرعاية قبل المستشفى	 
هشام العليوي، مدير وحدة الرعاية قبل المستشفى - الظهران )أ(	 
نور المبارك، مدير وحدة الرعاية قبل المستشفى في رأس تنورة	 
علي الخضير، مدير وحدة رعاية ما قبل المستشفى في بقيق	 
سعد بو حليم، مدير وحدة الرعاية قبل المستشفى في األحساء	 
حمد الهندي، مدير وحدة الرعاية قبل المستشفى – العضيلية )أ(	 

نور المبارك، طارق الشمري، مصطفى طالب، حمد الهندي، علي 
الهاجري، هشام العليوي، سعد بو حليم، علي الخضير

جهاز كاشف الوريد 

سحب الدم ليس ممتًعا، لكنه خطوة أساسية في التشخيص والعالج. قد يكون األمر 
غير سار بشكل خاص عندما يصعب العثور على الوريد. هنالك جهاز يستخدمه مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي اآلن باسم VeinViewer أو كاشف الوريد. باستخدام ضوء 
 Active Vascular Imaging األشعة تحت الحمراء وتقنية البحث التصويري لألوردة

Navigation، يعرض كاشف الوريد تدفق دم يصل إلى 15 مم تحت الجلد، مما يجعل 
التجربة بأكملها أسهل بكثير لمقدم الرعاية الصحية وأقل ألما للمرضى. 

زيارة من مستشفى 
جبل سيناء

في األول من أبريل، التقى الدكتور ديفيد رايخ، الرئيس والمدير التنفيذي 
لمستشفى جبل سيناء في نيويورك، وفريق كبير من الطاقم الطبي واإلداري 

بالدكتور دانييل ريجامونتي ومدراء تنفيذيين آخرين، حيث تم تقديم عرض 
تقديمي شامل عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وقام بجولة في المرافق 

الطبية التابعة لها.

عقب ذلك، اصطحب الدكتور ريجامونتي وعبد المحسن المخيلد، مدير 
العمليات بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الفريق الزائر لالجتماع مع الدكتور 
محمد السقاف، نائب الرئيس األول للعمليات والخدمات التجارية في أرامكو، 

ثم اصطحبوهم الجتماع آخر مع سعادة خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية.

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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مثلت سارة المعيبد، قائد فريق قسم تنظيم الفعاليات، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في اجتماع مع قسم اإلنتاج 
اإلعالمي بأرامكو السعودية لمناقشة دور المركز في المجتمع من خالل القيادة والتعاون في الفعاليات التعليمية 

والتواصلية، لرفع مستوى الوعي وتعزيز رفاهية مجتمعنا.

ويعتبر التوحد أحد المحاور الرئيسية ألنشطتنا نظًرا المتالكنا خبرة كبيرة في هذا المجال التوحد.

"خالل شهر التوعية بالتوحد، شاركنا في حملة للتوعية بالتوحد مع وزارة التربية والتعليم في مجمع الراشد، وكان 
لدينا فعاليتان داخل المجمع السكني ألرامكو السعودية، تضمنا المشي مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وحملة 

التوعية لذوي االحتياجات الخاصة". وأضافت سارة: "لقد رفعت هذه األنشطة وعي الحظور بالتوحد واالضطرابات 
السلوكية العصبية األخرى من خالل الجلسات التعليمية وورش العمل. ويعد موقعنا اإللكتروني وقنواتنا للتواصل 

االجتماعي مصادر غنية للمعلومات والدعم عندما يتعلق األمر بمعرفة المزيد عن التوحد وغيره من المواضيع 
الصحية. إنني أنصح بزيارة موقعنا JHAH.com ومتابعتنا على JHAHNews@ في تويتر". 

سبب أهمية التوعية 
بالتوحد

حملة التوحد

في الفترة من ٤-٦ أبريل، شارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في 
فعاليات وزارة التربية والتعليم حيث شارك المركز في حملة بمجمع 

الراشد لزيادة الوعي بالتوحد من خالل التوعية بعالمات التوحد وأهمية 
التدخل المبكر

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يهنئ د. باسم فوطة

 يهنئ مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي الدكتور باسم فوطة 

على وصوله لعالمة فارقة في 
التبرع بالدم 65 مرة. ساعد 

التزامه المرضى في جميع أنحاء 
المنطقة الشرقية.

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                                           
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١١:3٠ صباًحا/االنطالق: مركز األحساء الصحي، الباب رقم 1٠ 8 صباًحا/االنطالق: مركز بقيق الصحي، الباب الرئيسي األحد

١٢:3٠ ظهًرا/الوصول: مركز بقيق الصحي، الباب الرئيسي ٩ صباًحا/الوصول: مركز األحساء الصحي، الباب رقم 1٠ األحد

3 عصًرا/االنطالق: مركز األحساء الصحي، الباب رقم 1٠ ١٢ ظهًرا/االنطالق: مركز بقيق الصحي، الباب الرئيسي الثالثاء

4 عصًرا/الوصول: مركز بقيق الصحي، الباب الرئيسي ١ ظهرًا/الوصول: مركز األحساء الصحي، الباب رقم 1٠ الثالثاء

يرجى مالحظة: ستحتاج إلى إبراز بطاقة أرامكو السعودية لصعود الحافلة.

تتوفر اآلن حافالت بين مركز األحساء الصحي 
ومركز بقيق الصحي

تتوفر اآلن خدمة الحافالت بين 
مركزي األحساء وبقيق.

يمكن العثور على هذه المعلومات 
أيًضا في JHAH.com، على 
صفحة اتصل بنا تحت قسم 

السفر. يوجد أدناه مواقع توقف 
الحافالت الموجودة على خرائط 
المركز، كما يمكن العثور عليها 

JHAH.com أيًضا على

جدول الحافالت في األحساء وبقيق

لألسئلة، الرجاء االتصال باألرقام التالية:
بقيق

خالد العرجاني                   ٨111 -٥٦٥ )٠1٣(
األحساء

عبداللطيف السيل                  ٦٠٦٣-٥٣٣ )٠1٣(

الظهران

مفيد السنان                     ٧٦٦٣  ٨٧٠- )٠1٣(
حسين الطالق                     -٣1٤٥ ٨٧٠ )٠1٣(

تتوفر اآلن حافالت بين مركز األحساء الصحي ومركز بقيق الصحي
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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. 1. انتقل إلى

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

My Family ٣. 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
٦. 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
٧:٣٠ صباًحا - ٣ مساًء

كيفية االتصال بخط الرعاية التمريضية:
اتصل على 3٠5-4444-8٠٠ 

أو 3888-8٧٠
ثم اتبع اإلرشادات للتحدث إلى أحد ممرضي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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إرشادات التغذية للحصول على قسط كاف من النوم

فيما يلي إجابات لبعض األسئلة المتداولة حول دور التغذية في 
مساعدة الناس على النوم، تمت اإلجابة عليها من قبل قسم التغذية 

السريرية والخدمات الغذائية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي . 

غادة الحبيب، مديرة، والدكتور باسم فوطة، مستشار

سؤال: هل قلة النوم تسبب مشاكل صحية؟ نمط نومي قصير 
وسطحي غير متواصل. هل يمكن أن تعطيني خطة نظام غذائي 

لمساعدتي على االسترخاء والنوم بشكل أفضل ألنني أنام فقط ٤ 
ساعات من النوم المتقطع؟

اإلجابة: النوم الكافي )٧-٨ ساعات من النوم المستمر( مهم للصحة 
والعافية حيث أن العديد من العمليات الفسيولوجية تحدث في 

الجسم والدماغ أثناء النوم. وتشمل هذه إصالح األنسجة التالفة، 
واستراحة الجسم وإعادة شحن الجسم بالطاقة والهرمونات. قلة 

النوم تقطع هذه العمليات ويمكن أن تسبب االنزعاج والتوتر 
واإلرهاق أثناء العمل وأثناء القيادة.

سؤال: هل هناك أي طعام يمكن أن يساعدني على النوم؟

اإلجابة: هناك العديد من األطعمة التي يمكن أن تساعدك على 
االسترخاء وتساعد جسمك على إفراز هرمونات النوم. ويشمل ذلك 

الموز والطماطم واللوز والجوز واألناناس والتمر والتين والعسل 
والحليب واللبن والخبز )الحبوب الكاملة أو القمح أفضل(.

سؤال: ما هي األطعمة أو المشروبات التي تسبب األرق 
واضطرابات النوم؟

اإلجابة: هناك الكثير منها. إليك بعضها:  

المشروبات التي تحتوي على الكافيين المنشط مثل القهوة 
والشاي والشوكوالته وبعض المشروبات الغازية. يوصى باستبدال 

المشروبات المحتوية على الكافيين بأنواع منزوعة الكافيين على 
وجه الخصوص، قبل ٣ إلى ٤ ساعات من وقت النوم. إن تناول 

وجبات ثقيلة أو دهنية في العشاء يعطل النوم. باإلضافة إلى ذلك، 

األطعمة التي تنتج الغازات، مثل العدس والفاصوليا والملفوف 
والبروكلي والحمص والبصل والقرنبيط، تفسد النوم.

ينصح بالقيام بما يلي:

تناول عشاًءا خفيًفا قبل ساعتين أو ثالث ساعات من موعد 	 
النوم على أن يتضمن ذلك منتجات األلبان التي تحفز النوم إن 

أمكن ، مثل الحليب بالموز أو اللبن المخلوط مع التمور أو اللبن 
الممزوج بالفراولة أو التين مع اللوز أو الجوز.

ال تفّوت العشاء ألن الجوع في الليل قد يفسد نومك	 

سؤال: أنا بدين. هل تزعج السمنة النوم ألنني غالبًا ما أستيقظ فجأة 
من النوم وأواجه ضيًقا في التنفس؟

اإلجابة: نعم، يمكن للسمنة أن تقطع نومك وال تسمح لك 
بالحصول على النوم العميق المطلوب. هذا أمر محفوف بالمخاطر 

للغاية، خاصة أثناء القيادة أو العمل باستخدام المواد الكيميائية 
واألدوات الكهربائية أو الحادة والمعدات الثقيلة. فقدان الوزن الزائد 
عن طريق تناول وجبات متوازنة ومنخفضة السعرات الحرارية وأداء 

تمارين منتظمة ومعتدلة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل 
أفضل.

سؤال: هل هناك أشياء يمكنني القيام بها لمساعدتي في الحصول 
على نوم أفضل؟

اإلجابة: نعم، هناك العديد من األشياء التي يمكنك القيام بها 
لمساعدتك على النوم. يمكنك االستحمام بحماًما دافًئا عند النوم، 

أو تعتيم األضواء في غرفة نومك، وتجنب الضوضاء وقراءة القرآن أو 
االستماع إلى الموسيقى قبل النوم. يمكنك وضع هاتفك المحمول 

في وضع صامت، وارتداء مالبس مريحة والحفاظ على درجة الحرارة 
في مستوى مريح. وأخيًرا، يجب أن ال تمارس التمارين الرياضية في 

وقت متأخر من المساء.

إرشادات التغذية للحصول على قسط كاف من النوم

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء
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قوة الفن

يدرك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أن تشخيص سرطان 
الثدي ومن ثم معالجته هو أمر مؤلم للغاية. لذلك، يبحث قسم 

السرطان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي دائًما عن طرق 
للمساعدة في تخفيف هذا التوتر.

في 1٦ يوليو، دعت العيادة النفسية للعالج النفسي، أخصائية 
العالج النفسي السعودي ومستشارة الصحة العقلية، آالء الحجي، 

لعقد ورشة عمل لمرضى سرطان الثدي والناجين منه. 

تقول الحجي: "العالج عن طريق الفن هو مهنة في مجال الصحة 
العقلية تستخدم التعبير اإلبداعي لتعزيز الرفاهية العاطفية 
والعقلية والجسدية. يمكن أن يوفر العالج بالفن االسترخاء 

والهروب من القلق ويمكن أن يساعد المرضى على معالجة 
العواطف المرتبطة بالسرطان".

حضر 1٩ مشارًكا الجلسة رغم أن القليل منهم شعروا بالتوتر 
في البداية ولم يعرفوا ما يتوقعون. خالل ورشة العمل، تبادلوا 

خبراتهم واحتفلوا بنقاط قوتهم وشاركوا في مشاريع إبداعية 
تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة التحديات. 

قالت إحدى المريضات إن العالج ساعدها على الشعور بالتحسن 
وفهمت أنها ليست وحدها. "أشعر أنني أكثر إيجابية وأشعر أنني 
أستطيع البقاء على قيد الحياة. وقالت اآلن وهي ترغب في عدم 

الكشف عن هويتها: "أعرف اآلن أنني لست وحدي".

يخطط المعهد لعقد اجتماعات شهرية لمجموعة دعم سرطان 
الثدي لكل من المرضى الحاليين والناجين. يرأس المجموعة 

الدكتور هشام رمضان، مستشار الصحة العقلية، وسيتم التنسيق 
من قبل جوديث س. جيفارا، منسقة رعاية الثدي.

قوة الفن
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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 

"كل شيء كان 
جيد و لم يكن 
هناك مشاكل 

في الوقت" 

"جميع األطباء والممرضين 
كانوا جيدين - إجراءات 

الدخول كانت سهلة 
وسريعة بالطوارئ 

فالحضور بين الساعة ٩ و٣ 
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
التميز في رعاية المرضى    
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"أشكر المستشفى 
على الخدمات 

والكادر الوظيفي 
والخدمات 
المقدمة"

"كانوا متساعدين 
وسريعين االستجابة 

ووفروا كل شي 
والعالج كان توفيره 

سريع"

"أنا جًدا فرحة بالخدمات 
المقدمة يقومون 

بتقديم الشرح الكافي 
والوافي عن كل ما 

يتعلق بحالتي الصحي 
والنظافة على مستوى 
عالي - األطباء رائعين!"

"المستشفى رائع 
والخدمات رائعة"

"أتمنى يكون من ضمن 
الخيارات السنوية للعالج 
متوفر مركز جونز هوبكنز 

فأنا أتعالج بمستشفى 
المواساة وتم نقلي لمركز 

جونز هوبكنز لعدم توفر 
أسره بالمواساه وهناك 

فرق كبير فأنا أفضل مركز 
جونز هوبكنز فهو أفضل 

مركز!"

"طلعت من المستشفى 
بنفسية مرتاحة ومجمل 
العناية كانت مريحة جًدا 
مقارنة بالمستشفيات 

األخرى منذ دخولي 
وحتى خروجي"

"أشكرك على اجرائك االستبيان 
معي وعلى االحترام المقدم لي 

من خالل اجرائك االستبيان معي 
واقيمك بجيد جًدا - واشكر جميع 

الطاقم الطبي على ما قدموه 
لي من خدمات ومن عالج واشكر 

المستشفى واعتبره من أفضل 
الذي  بالعالم  المستشفيات 

معها" تعاملت 

صوت المرضى:

التميز في رعاية المرضى                                                                                                
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كن حذًرا من الملح
نعلم جميًعا أن الكثير من الملح غير صحي. ومع ذلك، عندما نتسوق 
وننظر في ملصقات الطعام، فإن محتوى الملح ليس هو ما تراه – 

بل هو محتوى الصوديوم. 

يتكون الملح من ٤٠ ٪ صوديوم، وقد تم ربط الصوديوم بزيادة 
ضغط الدم التي يمكن أن تلحق الضرر بالقلب والدماغ والكلى 
واألعضاء األخرى. توصي المنظمات الصحية الدولية بأن يحد 

األشخاص من تناول الصوديوم إلى ٢٣٠٠ ملغم في اليوم. أي حوالي 
٥ جرام )1 ملعقة صغيرة( من الملح.

تكمن المشكلة في أن الكثير من األطعمة التي نأكلها اليوم ، وخاصة 
األطعمة المعلبة/المصنعة، والمشروبات التي نشربها )الكوال مع 

فوسفات الصوديوم( تحتوي على الصوديوم. نتيجة لذلك، يستهلك 
الكثير من الناس الكثير من الملح الذي ال يضيفونه إلى طعامهم 
ولكن بسبب الكمية الموجودة بالفعل في طعامهم ومشروباتهم.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في تقليل استهالك الملح/
الصوديوم.

مصادر الملح في الطعام

يضاف الملح إلى الطعام أثناء التحضير وهذا يمثل ٧٠-٨٠٪ من 	 
كمية الملح اليومية.

يضاف الملح إلى الطعام أثناء الطهي أو على الطاولة. هذا يمثل 	 
٢٠-٣٠٪ من كمية الملح اليومية.

لتتمتع بصحة جيدة، كن حذًرا من الملح والصوديوم

اقرأ محتوى الصوديوم )بالملغم( على ملصقات علب الطعام . 	 

أكثر من 1.٥ جرام 
لكل 1٠٠ جرام من 

الطعام

 1.٠.٣ - ٥1(
جرام لكل1٠٠ 

جرام من 
الطعام(

٠.٣ غرام أو أقل 
لكل 1٠٠ غرام من 

الطعام

ملح
قيمة يومية

5 غرامات

أعلى من 1٥٪ من 
القيمة اليومية 

كما هو مذكور في 
المعلومات الغذائية 

للعالمة الغذائية

٥-1٥٪ من 
القيمة اليومية

ال يزيد عن ٥٪ من 
القيمة اليومية

صوديوم
القيمة 
اليومية 

 ٢3٠٠
ملليغرام

قم بشراء طعام غير مملح	 

ال تضيف الملح أثناء الطهي أو األكل	 

تجنب ما يلي مما يحتوي على الكثير من الملح:

األطعمة المعلبة بما في ذلك اللحم البقري والديك 	 
الرومي والنقانق والسردين والتونة والمواد الغذائية 

المدخنة )أو ابحث عن خيارات قليلة الملح(

 الصلصات ومحسنات الطعم التجارية مثل المايونيز 	 
وصلصة اللحم وصلصة الصويا والكاتشب

األطعمة المعلبة بما في ذلك الفشار والمكسرات 	 
ورقائق البطاطس والبسكويت

مخزونات سائلة أو مكعبات أو دجاج أو شوربة لحم 	 
ُمعدة مسبًقا

األطعمة التجارية والجاهزة لألكل بما في ذلك الحساء 	 
المعلب والمعكرونة والحساء والبيتزا والبرغر وغيرها 

من الوجبات السريعة

أجبان مملحة، لبنة، زيتون ومخلالت	 

يوضح الجدول التالي محتوى الصوديوم لبعض األطعمة 
التي يشيع استهالكها.

كن حذرا من الملح

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء
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الصوديوم الكمية البند

75 ملغ 1 ملعقة طعام مايونيز 

400-550 ملغ
5 ملغ

1 ملعقة طعام
1 ملعقة طعام

٥ ملجم مسحوق الخبز العادي 
 مسحوق الخبز قليل الملح

1480 ملغ
1 ملغ

1 ملعقة طعام
1 ملعقة طعام

ملح الثوم
مسحوق الثوم قليل الملح

700-150 ملغ
20-10 ملغ

حصة صغيرة
حصة صغيرة

البطاطس المقلية التجارية
بطاطس مقلية غير مملحة

800-500 ملغ

743 ملغ

1220 ملغ

850 ملغ

1،368 ملغ

قطعة

صغيرة

كبيرة

متوسطة

كبيرة

الوجبات السريعة	 
دجاج مقلي	 
تشيز برجر	 
تشيز برجر	 
سلطة الشيف	 
سلطة التاكو	 

250-120 ملغ
10-3 ملغ

أونصة واحدة )30 
غراما(

أونصة واحدة )30 
غراما(

المكسرات المملحة
المكسرات غير المملحة

70 ملغ
7 ملغ

بسكويت واحد
بسكويت واحد

البسكويت الخفيف المملح
المفرقعات منخفضة الملح 

الصوديوم

800 ملغ
70 ملغ

3 أونصات
3 أونصات

لحم بقري محفوظ/ديك رومي مدخن

لحم مشوي غير مملح/ديك رومي

1600 ملغ
6-3 ملغ

1 كوب
1 كوب

الطحين الذاتي
غني بدقيق القمح األبيض أو الكامل

مالحظة: األطعمة التالية تحتوي على كمية محدودة من الصوديوم:

الفواكه )الطازجة أو المجففة أو المجمدة( وعصائر الفاكهة	 

العسل	 

دقيق الشوفان )العادي وليس السريع(	 

المكرونة واألرز والشعير	 

معظم الخضروات )طازجة أو مجمدة(	 

الخل واألعشاب غير المملحة والتوابل والثوم والبصل	 

البقوليات المجففة	 

منتجات األلبان غير المملحة	 

اللحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن والمأكوالت البحرية غير 	 
المملحة

نصائح للتقليل من تناول الملح

اقرأ ملصقات الطعام عند التسوق وتبّين األطعمة غير 	 
المملحة بما في ذلك الخضروات الطازجة أو المجمدة أو 

اللحوم أو المأكوالت البحرية أو الدواجن. 

الحد من األغذية المعلبة أو المصنعة ، أو مكعبات )ماجي( 	 
والوجبات الخفيفة أو الوجبات الجاهزة لألكل.

قلل من استهالكك للوجبات السريعة عند تناول الطعام 	 
بالخارج . اطلب إعداد طعامك بدون ملح واطلب الصلصات أو 

محسنات الطعم )دريسنغ( خارجا. 

الحد من محسنات الطعم التجارية والصلصات. استخدم 	 
الليمون والليمون الحامض والثوم والبصل والخل والتوابل 

الخفيفة أو األعشاب لتحسين الطعم والنكهة. 

تحضير الحساء في المنزل باستخدام المكونات غير المملحة 	 
مثل الخضروات والحبوب واللحوم أو الدجاج دون استخدام 

الحساء المعد مسبقا أو إضافة الملح.

تحضير المخلالت في المنزل باستخدام عصير الليمون والخل 	 
وليس الملح.

قلل من األطعمة غير المملحة بما في ذلك منتجات األلبان 	 
)مثل اللبنة والجبن( والمكسرات والبسكويت.

كن حذرا من الملح                                                                                                                                                           
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نصائح صحية أثناء الحج

إذا كنت ستؤدي فريضة الحج، يقدم لك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بعض النصائح لمساعدتك على االستعداد وتقليل فرص 
المرض لديك. 

قبل أن تغادر

التطعيم ضد المكورات السحائية شرط للحصول على تصريح 	 
الحج. قم بزيارة أقرب مركز صحي للحصول على التطعيم.

تحدث إلى طبيبك للتأكد من أن جميع تطعيماتك محّدثة.	 

خذ معك جميع أدويتك المعتادة عندما تزور مقدم الرعاية 	 
الصحية الخاص بك خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة 

مثل أمراض القلب أو مرض السكري. إذا كنت تعاني من 
مرض السكري، تأكد من اصطحاب جهاز قياس نسبة السكر 

في الدم. 

إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فعليك إحضار تقرير طبي 	 
عن حالتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية.

تقليل المخاطر 

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم جل تعقيم اليدين 	 
بانتظام، خاصة بعد السعال والعطس واالستحمام وقبل 

األكل.

 احرص على السعال أو العطس في منديل ورقي أو على 	 
ذراعك العليا. إذا كنت تستخدم مناديل ورقية ، تخلص منها 

بالشكل الصحيح.

ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك إالعند الضرورة وتأكد من 	 
نظافة يديك. 

احرص على تغطية فمك وأنفك في األماكن المزدحمة.	 

استخدم طارد الحشرات لتجنب لدغات الحشرات أو لسعها.	 

 حافظ على نظافة بشرتك واستخدم بودرة لتجنب تهيج 	 
البشرة. استخدم مرطًبا لمنع بشرتك من الجفاف.

استعمل أدوات تستخدم مرة واحدة عند حلق شعر رأسك.	 

اإلسهال مشكلة شائعة في الحج. يجب تجنب تناول الطعام 	 
أو الشراب من الباعة المتجولين. عند شرب المياه المعبأة في 

زجاجات، تأكد من عدم كسر الغطاء. 

الجفاف واألمراض المرتبطة بالطقس الحار أمور شائعة 	 
أثناء الحج. تأكد من شرب كميات كافية من الماء النظيف 

واستخدام واقي الشمس لتوفير الحماية لك من األشعة فوق 
البنفسجية. 

نصائح صحية أثناء الحج
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 الواقي من أشعة الشمس وروتينك الصباحي

يعد وضع واٍق من أشعة الشمس أحد أفضل وأسهل الطرق لحماية بشرتك وصحتها في أي عمر. استخدام الواقي من أشعة الشمس 
بانتظام يساعد على منع حروق الشمس، وسرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة.

للمساعدة على جعل واقي الشمس جزًءا من روتينك اليومي، 
تجيب آنا شين، طبيبة األمراض الجلدية  عن األسئلة الشائعة.

ما درجة عامل الحماية الذي يجب أن أشتريه؟

لالستخدام اليومي، اختاري واٍق من الشمس مع عامل حماية 
من الشمس )SPF( ال يقل عن ٣٠. إذا كنت تقضين وقًتا أطول 

في الخارج، اختاري منتًجا يحتوي على عامل حماية ٦٠ أو أكثر. من 
المؤسف أن معظم الناس ال يستخدمون القوة الالزمة للحماية 

من أشعة الشمس كما ينبغي، فعامل الحماية العالي يساعد 
على التعويض.

ما هي كمية واقي الشمس التي أحتاجها؟ 

لحماية وجهك والعنق والذراعين والساقين، ستحتاجين إلى 
حوالي 1 أونصة من واقي الشمس. ضعي على يدك. أونصة 

واحدة من واقي الشمس إذ أنها تكفي لتغطية راحة يدك تماًما.

هل يوضع واقي الشمس قبل أو بعد منتجات أخرى؟

طالما كان واقي الشمس ال يقل عن ٣٠، ومقاوم للماء، ويوضع 
قبل 1٥ دقيقة تقريًبا من الخروج، ال يهم بأي ترتيب تضعين 

منتجات العناية بالبشرة. يجد بعض الناس أنه من األسهل وضعه 
على البشرة قبل إضافة المكياج أو الكريم المرطب. ابحثي عن 

األفضل لك. 

إذا كانت لديك مخاوف بشأن وضع منتجات معينة، ارجعي إلى 
طبيبك لألمراض الجلدية.

اجوبة من د. الدكتورة آنا لين لون شين 
خبيرة في طب األمراض الجلدية

هل يغني المكياج الذي يحتوي على حماية عن واقي الشمس؟

المكياج ال يكفي لحماية بشرتك، حتى لو كان يحتوي على عامل 
حماية عالي. ما لم تكوني على استعداد لوضع كمية كبيرة من 

كريم األساس على وجهك، التزمي بالواقي وحده. 

هل واقيات الشمس العضوية أفضل؟

ال توجد بيانات مؤكدة تشير إلى أن واقيات الشمس العضوية لها 
أي فوائد إضافية. المنتج المفضل لديك هو اختيارك الشخصي.

هل أحتاج حًقا إلى إعادة وضع واقي الشمس طوال اليوم؟

بشكل عام، يجب إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، خاصة 
بعد السباحة أو العرق.

إذا كنت تعملين في المنزل وتجلسين بعيًدا عن النوافذ، فقد 
ال تحتاجين إلى إعادة الوضع. انتبهي لعدد مرات خروجك ولذلك 

احتفظي بزجاجة واقي من الشمس على مكتبك لتكوني في وضع 
آمن. حتى عند الخروج في جولة قصيرة أثناء الغداء، قد يتعرض 

جلدك للخطر.

ضعي  في اعتبارك أنه ال يوجد واقي من الشمس مثالي. البسي 
قبعة عريضة أو نظارات شمسية أو مالبس واقية أخرى وابحثي 

عن الظل كلما أمكن ذلك.

 الواقي من أشعة الشمس وروتينك الصباحي
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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 ٩11.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل بقيق، اتصل 	 
على الهاتف رقم: ٠11٠ ٥٧٢ 1٣ ٩٦٦+

األحساء: اتصل على ٩11	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة، اتصل على الهاتف رقم:٠٩11 ٦٧٣ 1٣ ٩٦٦+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل 	 
العضيلية، اتصل على الهاتف رقم: ٧٩11 ٥٧٦ 

.+٩٦٦ 1٣

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-٤٤٤٤-٣٠٥-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨٧٠-1٣-٩٦٦+ من خارج 

المملكة

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

٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠٥ -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم     	 
 +٩٦٦-1٨٨٨٣-٨٧٠-٣

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨٤٠٠-٨٧٠، 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 1٨ 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 1٢ أسبوع أو 
أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل باللغة 

العربية أو اإلنجليزية عن طريق البريد اإللكتروني: 
Eman.Mutairi@JHAH.com

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كنت 
حاماًل ٣٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

التذكير عن طريق الرسائل القصيرة 	 
)SMS(: سجل في خدمة التذكير بالمواعيد 

عن طريق الرسائل القصيرة. لتفعيل أو 
إيقاف الخدمة أو لتحديث رقم الجوال 

اتصل على الهاتف رقم ٤٤٤٤- ٣٠٥ -٨٠٠.

للوصول للخدمات الطبية عن طريق الشبكة 

اإللكترونية للموظفين

منفذ الشركة اإللكتروني الخاص 	 
بالموظفين: للوصول للعديد من 

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صرف األدوية وتحديث 

بيانات الهاتف الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 	 http://myhome > myInformation >
Medical

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

الخاصة برعايتكم الصحية وللتسجيل 
في برامج صحة الحامل والتبرع بالدم  

والوصول إلى العديد من المعلومات 
المتعلقة بمختلف األمراض، زوروا موقع 

الخدمات الطبية اإللكتروني.

http://JHAH.com 

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

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

رقم  ٠٥٥٦٠٠٠٤٦٨ 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- ٣٠٥ -٨٠٠  أو 
من خارج المملكة على الهاتف رقم : 

+٩٦٦-1٨٨٨٣-٨٧٠-٣

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com



صفحة ٥٣

  ٢ ٠ ١ ٩ صيف    |   W E L L B E I N G رسالة من الرئيس التنفيذي                                                                                                                                                                                                                                                                         



صفحة ٥٤

  ٢ ٠ ١ ٩ صيف    |   W E L L B E I N G عالقات المرضى                                                                                                                                                                                                      

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 ٦٠، 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 الطوارئ

الظهران: 
خدمات الطوارئ

عيادة الجراحة، خلف مكتب االستقبال 	 
منطقة عيادة الجهاز الهضمي	 
مبنى رقم ٦1، أمام عيادة النسائية والوالدة	 
الرعاية األولية	 

مركز األحساء الصحي:
استقبال العيادات الخارجية -

مركز بقيق الصحي:
مكتب اإلدارة

مركز رأس تنورة الصحي:
 المبنى رقم ٢، الطابق األرضي


