
صفحة 1

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

 أول عملية إعادة بناء للثدي في المنطقة
 الشرقية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

زيارات من جونز هوبكنز ميديسن

14

نصائح حول نمط الحياة للحد من 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي

8

هنوف علي الخلف: قصة 
نجاح في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي
5

خريف ٢٠١٩

افتتاح خدمة فحص السمع 
في مركز األحساء الصحي 

إزالة السموم اليومية



حقائق عن الدهون المتحولة

أول عملية إعادة بناء للثدي في المنطقة الشرقية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: بيئة شاملة ومرحبة بالجميع

: هنوف علي الخلف: قصة نجاح في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

اليوم العالمي للعالج الطبيعي

نصائح حول نمط الحياة للحد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي

حمالت التوعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للتوعية بمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

التوعية بسرطان الثدي: الكشف المبكر ينقذ األرواح

مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي

زيارات من جونز هوبكنز ميديسن

لقاح اإلنفلونزا: تأخير عالمي في تسليم اللقاح لنصف الكرة الشمالي

هيئة التدريس المشتركة للمشروع المشترك: دخول األطباء السريريون لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عائلة جونز هوبكنز العلمية

جوالت من اإلدارة التنفيذية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تركيب مظالت لمواقف السيارات  للمباني:  60، 62، 2894، و 9165

مركز األحساء الصحي يفتتح خدمة عيادة األمراض الجلدية التخصصي

افتتاح خدمات جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي األحساء

احتفاالت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في العيد الوطني السعودي 89

مقيمو طب األسرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصلون على المرتبة األولى في نتائج االمتحانات على مستوى المملكة

الضخ والتقنية وسالمة المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

اجتماعات فريق متعدد التخصصات: تركيز إدارة االستخدام على رعاية محورها الشخص والحصول على الرعاية

إزالة السموم اليومية

رسائل شكر وتقدير

مركز بقيق الصحي يطلق خدمة الرعاية الصحية المنزلية

 تعرفوا على موظفينا

سّجل لتلقي الرعاية الصحية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

خط الرعاية التمريضية

متي يتعين علينا إجراء تصوير الثدي بالماموجرام

سرطان الثدي: الطبيبين ديفيد إيهوس وسوزان هارفي يجيبان على بعض األسئلة  قريبة من بيتك

التميز في رعاية المرضى

العودة إلى الصحة المدرسية : نصائح التغذية العامة للطالب
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تأثير وسائل التواصل اإلجتماعي

عالقات المرضى

مكتب االتصال الطبي

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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حقائق عن الدهون المتحولة
الدهون المتحولة أو ما يسمى بالزيوت المهدرجة التي يجب تجنبها

تتشكل أحماض الدهون المتحولة عندما 
يتحول الزيت السائل إلى دهون صلبة. 

يتم ذلك عن طريق وضع الدهون 
السائلة تحت درجة حرارة وضغط عاٍل 

وإضافة جزيئات الهيدروجين. وبالتالي، 
يشار إلى الدهون المتحولة أيًضا على 

أنها زيوت مهدرجة.
تتم هذه العملية الكيميائية إلطالة 

العمر االفتراضي للزيوت السائلة 
ولتحسين طعم ونكهة وملمس 

الطعام الذي ُتستخدم فيه هذه الدهون 
المتحولة. كما أن التكلفة تعد عاماًل ألن 

الدهون المتحولة أرخص من الزيوت 
النباتية السائلة .

يكمن الخطر في أن الدهون المتحولة 
قد تؤذي القلب والدماغ وتزيد من 

خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان. 
وبالتالي، تم حظر الدهون المتحولة في 

العديد من البلدان وسيتم حظرها في 
المملكة في عام 2020.

لتقليل أو التوقف عن استهالك الدهون 
المتحولة، يقدم قسم التغذية الطبية 
وخدمات الغذاء في مركز جونز هوبكنز 

الطبي النصائح التالية:
عند التسوق، اقرأ ملصقات الطعام 	 

وابحث عن الدهون المتحولة. إذا 
كان الدهون متحولة )أو الزيوت 

المهدرجة( أحد المكونات، فابحث 
عن بديل آخر. غالًبا ما توجد الدهون 
المتحولة في  البسكويت )كوكيز(، 

والكعك، والنقانق، والبيتزا التجارية، 
ورقائق البطاطس المقلية، وكعك 
الموفين ، والسمن ، والسامبوسا، 

والهامبرغر، والسمن النباتي، 
وشرائح الدجاج، ومبيض القهوة، 

والوجبات السريعة المقلية.
استبدل الزيوت المهدرجة بالزيوت 	 

الصحية عند الطهي. يعتبر زيت 
الكانوال، والذرة، وعباد الشمس، 
وزيت الزيتون من الزيوت الصحية.

شراء العجين الذي يتم إعداده مع 	 
الحبوب الكاملة والزيوت الصحية 

عند إعداد األطعمة مثل السامبوسا، 
والبيتزا، والكعك، إلخ.

تناول األطعمة الصحية للقلب 	 
كالفواكه الطازجة أو المجففة، 
والخضروات، ومنتجات األلبان 

منزوعة أو قليلة الدسم، والحبوب 
الكاملة، واللحوم الحمراء الخالية 

من الدهون، والمأكوالت البحرية، 
والدواجن منزوعة الجلد، والزيوت 

الصحية، والمكسرات غير المملحة، 
والبقوليات كالفول، والحمص، 

والعدس. تحتوي هذه األطعمة على 
مضادات األكسدة التي تدعم القلب 

والدماغ، وتعزز المناعة، وتقلل من 
خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان.

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء
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 أول عملية إعادة بناء للثدي في المنطقة الشرقية
 في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مستقبل أفضل للنساء المتابعات لبرنامج الوقاية من السرطان أو العالج

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوًعا بين النساء 
في المملكة العربية السعودية، حيث تصاب به النساء 

بشكٍل عام عند عمر 52 عاًما )المصدر: وزارة الصحة 2018( 
وهذا أصغر بعشر سنوات من العمر الذي تصاب به النساء 

بالسرطان في الواليات المتحدة وأستراليا.
 الوقاية هي األساس؛ ومع ذلك عندما تكون هناك حاجة 
للعالج، فإن مجموعة الخيارات المتاحة لمريضات سرطان 

الثدي في  مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، تتسع باستمرار.
تم إجراء أول عملية جراحية ثنائية إلعادة بناء الثدي باستخدام 
 TRAM-Muscle  الجلد واألنسجة مع حفظ عضالت البطن

sparing Free flap Reconstruction في المنطقة 
الشرقية بتاريخ 18 يوليو بواسطة فريق من الجراحين في 

مركز الظهران الصحي. عملية إعادة بناء الثدي هي إجراء جراحي يعيد 
تشكيل الثدي بعد إستئصاله من المرأة لعالج أو لمنع سرطان الثدي.
تتضمن هذه الجراحة أخذ جزء من النسيج السفلي من بطن المريضة 

واستخدامه لبناء ثدي جديد كشريحة حرة لألنسجة تحت المجهر 
باستخدام تقنية الجراحة المجهرية. تم إجراء هذه العملية المعقدة من 

قبل الدكتور حسن العجمي، استشاري الجراحة التجميلية، والدكتور 
محمد محمود، جراح التجميل المساعد، بدعم من فريق مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي للجراحة التجميلية. يقول الدكتور العجمي: 
"تعتبر جراحة ترميم الثدي باستخدام الجلد واألنسجة كشريحة حرة 
مع حفظ عضالت البطن في الجسم هي الخيار الترميمي األمثل 

للمريضات اللواتي يرغبن في استخدام أنسجتهن ليكون لديهن ثديان 
طبيعيان، خاصة عندما يتعلق األمر بكال الثديين". 

في معهد األورام بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يقوم فريق 
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ممكن أن تساعد اإلختبارات الجينية الحديثة في 
التغلب على مرض السرطان. بي آر سي ايه 1 

)BRCA 1( هو جين واحد من اثنين من الجينات 
التي تزيد بشكل كبير من خطر إصابة المرأة 

بسرطان الثدي. قد تختار النساء اللواتي لديهن 
 .1 BRCA تاريخ عائلي من سرطان الثدي اختبار

فإذا كّن يحملن هذا الجين يمكنهن اتخاذ إجراءات 
معينة، مثل الفحص المتكرر أو اختيار نمط حياة 

معين أو في بعض الحاالت النادرة استئصال 
الثدي الوقائي كما  حصل مع  أنجلينا جولي 

ممثلة هوليود والذي أوضح االختبار أنها تحمل 
هذا الجين.

يحق لمرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الذين لديهم واحد أو أكثر من العالمات الجينية 

أدناه طلب اختبار جيني BRCA 1 من طبيب 
الرعاية األولية.

 تتضمن المؤشرات الوراثية لسرطان الثدي ما يلي:
إصابة اثنان من األقارب بالدرجة األولى بسرطان الثدي، أحدهما تم تشخيصه في 	 

سن الخمسين أو أقل )تعتبر األم أو األب أو األخ أو األخت أو االبن أو االبنة من 
أقارب الدرجة األولى(

مجموعة من ثالثة أو أكثر من األقارب من الدرجة األولى أو الثانية يعانون من سرطان 	 
الثدي بغض النظر عن العمر عند التشخيص )تعتبر العمة والعم واألجداد وأبناء 

العمومة أقارب من الدرجة الثانية(
إصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض بين أقارب من الدرجة األولى والثانية	 
إصابة قريب من الدرجة األولى بسرطان الثدي الثنائي	 
إصابة اثنان أو أكثر من أقارب الدرجة األولى أو الثانية بسرطان المبيض، بغض النظر 	 

عن العمر عند التشخيص.
إصابة قريب من الدرجة األولى أو الثانية بسرطان الثدي وسرطان المبيض في أي 	 

عمر
وجود تاريخ لإلصابة بسرطان الثدي لدى أحد األقارب من الذكور	 

   الدكتور حسن العجمي، استشاري
الجراحة التجميلية

         الدكتور محمد محمود، جراح
تجميل وترميم

متعدد التخصصات من أخصائيي األورام 
بمراجعة شاملة لكل حالة من حاالت سرطان 

الثدي ويضع الفريق خطة عالج فردية لكل 
مريضة. يضم هذا الفريق أخصائيي األورام، 

وأخصائيي األشعة، والجراحين، وأخصائيي 
األشعة السرطانية، وأخصائيي علم األمراض، 

والممرضات، والخدمات المساندة حسب الالزم.
 إذا كنت مهتمة بتلقي الرعاية الصحية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، فستحتاجين أواًل إلى 
التسجيل معنا، وبمجرد اكتمال التسجيل، سيتم 

توجيهك إلى طبيب الرعاية األولية، وعندها 
بإمكانك حجز موعدك األول.

أظهرت الدراسات أن إعادة بناء الثدي ال تزيد من فرص اإلصابة 
بسرطان الثدي مرة ثانية أو تزيد من صعوبة التحقق رجوع 

المرض عن طريق التصوير الشعاعي للثدي.

تغلبوا على سرطان الثدي بمساعدة الفحوص الجينية
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
بيئة شاملة ومرحبة بالجميع 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ملتزم بتوفير بيئة شاملة ومتاحة 
للجميع. عقدت اللجنة الفرعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة )PWD( اجتماعها األول مع موظفي مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذوي اإلعاقة. كان الغرض من هذا االجتماع 
هو ضمان إحراز تقدم في مبادرات االستيعاب الجارية في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي واالستماع إلى الموظفين حول الطرق اإلضافية 
التي يمكننا من خاللها جعل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أكثر 

سهولة وشمول للموظفين والمرضى والزوار. تشكر اللجنة الجميع 
على حماسهم واقتراحاتهم.    

باإلضافة إلى ذلك، أجرت وحدة التميز في الخدمة أول عرض تقديمي 
لـ "آداب السلوك عند التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة" لعدد 31 

موظف تم تعيينهم حديثا كجزء من برنامج توجيه الموظف الجديد.

الصور المقدمة من وحدة التميز في الخدمة. لوري بيرنز، وحدة التميز في الخدمة، تجري أول عرض تقديمي "آداب السلوك عند التفاعل مع 
األشخاص ذوي اإلعاقة" لعدد 31 موظف معين حديثا. 

عقدت اللجنة الفرعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لألشخاص ذوو اإلعاقة )PWD( اجتماعها األول مع موظفي مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي ذوي اإلعاقة
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هنوف علي الخلف
قصة نجاح في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

لقد بدأت قبل حوالي 15 عاًما في العمل كأخصائي تقني األسنان في مختبر طب األسنان في قسم الخدمات الطبية التابع ألرامكو 
السعودية  ويسعدني اآلن أنني أكمل مسيرتي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

كأخصائية مختبر، أعمل بشكل مستقل للتأكد من إنجاز المهام في الوقت المحدد، لكنني أعمل أيًضا ضمن فريق، وقد يشكل هذا تحدًيا 
بالنسبة ل ألنني صماء. لكنني اكتشفت أنه بمجرد أن يعرف الناس ذلك، فإن معظمهم على استعداد للعمل معي للتواصل بشكل 

أفضل. وجدوا أنه يمكنني قراءة الشفاه، لذلك يميلون إلى مواجهتي واإلبطاء عند التحدث. أولئك الذين يمكنهم استخدام لغة اإلشارة 
يستخدمون ذلك، وعندما ال تتوفر هذه الطرق، نكتب ما نرغب إخبار بعضنا به. مع قليل من التكيف والصبر، يمكننا التواصل بنجاح.

أنا محظوظة حًقا؛ زمالئي مثل العائلة الذين يساعدونني في أي شيء أحتاجه. ومع ذلك، فإنهم ال يعاملونني بشكل مختلف عندما 
يتعلق األمر بإنجاز المهام الخاصة بي، وال أتوقع منهم ذلك.

منذ سن مبكرة شجعتني عائلتي على بناء شخصيتي وثقتي واالندماج في مجتمعي. أشكر الله على كل شيء قدمته لي عائلتي الحبيبة.

خالل فترة وجودي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا مختبر األسنان، كان لدي 
العديد من األساتذة وزمالئهم الطالب الذين كانوا على استعداد للمساعدة. أنا حقا محظوظة.

لقد وجدت ذات التعامل هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. أنا متحمسة جًدا لعملي وأشعر أنني محظوظة جًدا وفخورة بكوني جزء 
من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي حيث يمكنني المساهمة واالستمرار في إضافة قدراتي ومهاراتي. 

بالنسبة ألي شخص يعاني من إعاقة في السمع أقول: الكسل والخصائص السلبية األخرى ليست متاحة لنا. نحن مجموعة معروفة 
بكونها نشطة وخالقة وقادرة للغاية. ال تقف في مكان واحد. اعمل على تحقيق أحالمك.

بالنسبة ألي شخص يعرف شخًصا يعاني من إعاقة في التعلم، أقول إن األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية وأصحاب اإللهام اآلخرين ال 
يحتاجون إلى تعاطفكم، إننا فقط يحتاجون لدعمكم وتشجيعكم لمتابعة أحالمنا.

شكًرا لكم، 

هنوف علي الخلف
أخصائي تقني األسنان

قسم خدمات طب األسنان
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 تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي في أي وقت ومن كل مكان

• ساعات الخدمة

• إرسال رسالة أو االتصال بنا

• احصل على االتجاهات

JHAH.com/ar/contact-us

 زيارات خبراء جونز   هوبكنز   ميديسن في مركز  
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

 تبادل المعرفة من خالل محاضرات
التوعية الصحية

 الدعم بالخبرة والمهارات الطبي 
المساهمة في رفاهية مجتمعنا

JHAH.com/ar/JHM-onsite

صفحة 6
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اليوم العالمي للعالج الطبيعي

في 8 سبتمبر، احتفل أخصائيون العالج الطبيعي في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي باليوم العالمي للعالج الطبيعي من خالل 

تنظيم حملة للعالج الطبيعي تحت شعار "كن نشيًطا ، كن بصحة 
جيدة". وقد نظمت الحملة في المراكز الصحية بجدة ، الظهران، 

األحساء، رأس تنورة و بقيق.

الصورة مقدمة من: قسم العالج الطبيعي والخدمات السريرية.
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 نصائح حول نمط الحياة للحد من خطر اإلصابة
 بسرطان الثدي

فسم التغذية الطبية و خدمات الغذاء

 تلعب التغذية السليمة والتمارين الرياضية 
أدواًرا مهمة في الحد من خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي. لتقليل مخاطر اإلصابة 

بسرطان الثدي ، يجب أن تشمل الوجبات 
الصحية المتوازنة ما يلي:

استهلك المزيد من منتجات األلبان 	 
الخالية من الدهون أو قليلة الدسم. 

استهلك الحبوب الكاملة والحبوب غير 	 
المحالة والمطبوخة والبقوليات، بما 
في ذلك الفول والعدس ألنها غنية 

باأللياف.
ما ال يقل عن خمس حصص من 	 

الفواكه والخضروات، ويفضل أن تكون 
طازجة وعلى وجه الخصوص، تلك 

ذات األلوان الزاهية، يوصى بها ليتم 

استهالكها كل يوم، بما في ذلك البرتقال 
والبطيخ الحلو )الشمام(، والبطيخ والفراولة 

والعنب األحمر والعنب األخضر والجريب 
فروت، والقرع الصيفي، والطماطم، 

والسبانخ، والقرنبيط، والكرنب، والجزر، 
والفلفل األخضر والبروكلي. توفر هذه 

مضادات األكسدة التي تقلل من مخاطر 
اإلصابة بسرطان الثدي باإلضافة إلى 

الفوائد الصحية األخرى.
استهلك بروتيًنا صافي، مثل اللحوم 	 

الخالية من الدهن ، واألسماك ، والتونة ، 
والدواجن المخلية من الجلد.

الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون وزيت 	 
الكانوال. يجب االعتدال في استخدام الزيوت 

الصحية.

استهلك المكسرات ، خاصة اللوز والجوز ، 	 
ألنها تحتوي على المواد الغذائية المضادة 

للسرطان.
توصي بعض الدراسات باستهالك 	 

منتجات الصويا، مثل حليب الصويا 
وفول الصويا، ألنها تلعب دورا وقائيا 

ضد سرطان الثدي. أوصت دراسات أخرى 
بإضافة التوابل الكركم إلى األطعمة 

لنفس السبب.
تجنب السمنة.: ينصح النساء بالحفاظ 	 

على وزن صحي للجسم من خالل تناول 
وجبات متوازنة وممارسة الرياضة بانتظام 

ألن السمنة تزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي.

التمارين الرياضية: النساء الالئي يمارسن 	 
الرياضة يومًيا لمدة 30-45 دقيقة يكون 
لديهن خطر أقل لإلصابة بالسرطان من 
النساء الالئي يعشن بأسلوب حياة يخلو 

من النشاط.
الحد من تناول السكر والكربوهيدرات 	 

المكررة مثل الحلويات والمشروبات 
المحالة بالسكر والمشروبات الغازية.

من األفضل استبدال الحلويات بالفواكه 	 
الطازجة أو المجففة.

استهلك ما يكفي من فيتامين )د( حيث 	 
يمكن أن يزيد نقص فيتامين )د( من 

خطر االصابة بسرطان الثدي. يجب أن 
تستهلك النساء منتجات األلبان قليلة أو 

خالية الدسم المعززة بفيتامين )د( وتشمل 
المصادر األخرى لفيتامين )د( صفار 

البيض، وسمك السلمون والسردين مع 
العظام والحبوب المدعمة.

التعرض المباشر ألشعة الشمس لمدة 	 
15 دقيقة في اليوم يمكن أن يساعد أيضا. 

التعرض لضوء الشمس من خالل النوافذ 	 
الزجاجية أو المالبس أو بعد دهان كريم 

واقي الشمس ال تسمح بامتصاص 
فيتامين د.
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 حمالت التوعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي بمخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

أكتوبر ٢٠١٩
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التوعية بسرطان الثدي
الكشف المبكر ينقذ األرواح

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوًعا 
بين النساء في العالم. في عام 2012، تم 

تشخيص ما يقرب من 1.7 مليون حالة جديدة 
)ثاني أكثر أنواع السرطان شيوًعا بشكل عام(. 

وفًقا للدكتور/ أسامة حالوة ، أخصائي األورام 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، فإن 

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوًعا 
بين النساء في المملكة، حيث يمثل 30٪ من 

جميع تشخيصات السرطان.
تزداد نسبة اإلصابة بسرطان الثدي مع تقدم 

المرأة في العمر وهو األكثر شيوًعا عند النساء 
عند انقطاع الطمث ويزداد الخطر مع تقدم 
المرأة في السن. سرطان الثدي عند النساء 
في سن المراهقة أو العشرينات من العمر 

ليس شائًعا ؛ ومع ذلك، فقد سجلت حاالت 
سرطان الثدي لدى النساء في العشرينات 

من العمر. لذلك، يجب أن يبدأ التوعية بالثدي 
والفحص الذاتي عندما تصل المرأة إلى سن 

العشرين.

افحِص ثدييك بانتظام
ُينصح بإجراء اختبارات ذاتية شهرية لثدييك 

عند عمر 20 عاًما. أفضل وقت إلجراء فحص 
الثدي هو عندما ال يكون ثدييك رقيًقا أو 

منتفًخا، وعادة ما يكون ذلك في اليوم العاشر 
بعد بدء الدورة الشهرية. يمكن للنساء الالئي 
وصلن إلى انقطاع الطمث أو الالتي خضعن 
الستئصال الرحم إجراء فحص الثدي في أي 
يوم طالما استمروا في ذلك اليوم كل شهر.

فيما يلي إرشادات لفحص ثدييك بشكل 
صحيح.

تقنية النظر والتحسس
في الحمام: تحقق من كل ثدي باستخدام 	 

وسادات أصابعك لتحريكها بشكل دائري 
من الخارج إلى مركز الثدي بالكامل، 

بما في ذلك تحت اإلبط وحول عظمة 
الترقوة. تحسسي لتشعري بكتل، أو 

عقدة صلبة أو سماكة أو تورم. اضغطي 

برفق على الحلمة وتحقق من التفريغ 
والكتل.

أمام المرآة: قف أمام المرآة وذراعيك 	 
على الجانب وافحصي ثدييك بوضوح 

وابحثي عن أي تغييرات مثل تلون الجلد. 
بعد ذلك، ارفع الذراعين فوق رأسك 

وتحقق من كل ثدي لمعرفة أي تغييرات 
في الشكل أو الحجم. تحقق أيًضا من 

تقشير الجلد والتغيرات في الحلمة.
االستلقاء: مع وجود وسادة تحتك 	 

وذراعك فوق رأسك، تحقق من كل ثدي 
باستخدام وسادات أصابعك بحركة دائرية 

من الخارج إلى مركز الثدي بالكامل، 
بما في ذلك تحت اإلبط وحول عظمة 
الترقوة . تحسسي لتشعري بكتل، أو 

عقدة أو سماكة أو تورم. أيًضا اضغطي 
على الحلمة برفق وتحقق من التفريغ 

والكتل.
التغييرات للبحث عن:

عند فحص ثدييك، تبدو التغييرات كما يلي:
يتغير الثدي في الحجم أو الشكل أو 	 

التضخم أو التورم.
تلون الجلد ، أو احمراره، أو قوامه يشبه 	 

الطفح الجلدي حول الثدي أو حول 
الحلمة، على سبيل المثال، التفتيت، 

التجعيد أو يصبح الجلد مثل قشرة 
البرتقالي )تبدو البشرة خشنة أو تشبه 

جلد برتقالي(.
تفريغ الحلمة. إذا رأيت التفريغ، فقم 	 

بتدوين لون التفريغ.
كتلة )كتل( مثل عقدة صلبة أو سماكة 	 

الجلد. تحقق لمعرفة ما إذا كانت الكتلة 
متحركة أو متصلة في مكان واحد وما 

إذا كانت مؤلمة.
انكماش الحلمة أو انكماش بالمقلوب 	 

)سحبت للداخل(.
تورم في اإلبط أو حول عظمة الترقوة.	 
ألم ثابت و/أو حكة في أي جزء من الثدي 	 

أو في اإلبط. 
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ماذا تفعِل إذا وجدت تغييرات في الثدي 
ليست طبيعية بالنسبة لك.

ال داعي للخوف! ليست كل تغييرات الثدي 
ناجمة عن السرطان. هناك العديد من 

األسباب لتغيير ثديك. بعضها غير ضار. 
بغض النظر، يجب عليك أيًضا فحصها من 

قبل الطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن. 
أنت تعرف أفضل من أي شخص ما هو غير 
طبيعي بالنسبة لك. لذا اذهب إلى طبيبك 

إذا كان هناك شيء ال يبدو صحيحًا.
تعرف على عوامل خطر االصابة بسرطان 

الثدي
بصرف النظر عن كونك على دراية بالثدي، 

يجب أن تكون على دراية بخطر إصابتك 
بسرطان الثدي. إذا كان لديك أي من هذه 

المخاطر، أخبري طبيبك. تذكري أن االكتشاف 
المبكر يمكن أن ينقذ حياتك.

الجنس - اإلناث أكثر عرضة من الذكور؛ 	 
ومع ذلك، يصاب الرجال بسرطان الثدي.

العمر - تم العثور على 81 ٪ من سرطان 	 
الثدي لدى األشخاص فوق سن 50.

التاريخ السابق للثدي أو أي سرطان، 	 
خاصة إذا تلقيت اإلشعاعات للصدر.

تاريخ عائلي من سرطان الثدي أو أي 	 
سرطان - 5-10 ٪ من سرطانات الثدي 

وراثية مع طفرة جينية BRCA1 أو 
.BRCA2

بعد تشخيص إصابتك بمرض ثدي 	 
حميد مثل الورم الحميد الليفي أو 

سرطان الثدي أو تغيرات كيسي ليفي.
البلوغ المبكر أو الحيض.	 
انقطاع الطمث المتأخر.	 
ال ترضع حالًيا أو لم ترضع لفترة طويلة.	 
عدم إنجاب أطفال أو إنجاب أطفال بعد 	 

سن الثالثين.
تستخدم حاليا العالج بالهرمونات البديلة.	 
السمنة )النساء الالئي بلغن سن انقطاع 	 

الطمث معرضة لخطر أكبر(.
التدخين المزمن من أي نوع ، بما في 	 

ذلك السجائر أو الشيشة أو السيجار.

فحص الثدي
التصوير الشعاعي )الماموجرام(

من سن األربعين، يجب أن تبدأ النساء في 
إجراء أشعة سينية خاصة تسمى تصوير 

الثدي بالماموجرام. ينبغي القيام به سنويا. 
التصوير الشعاعي للثدي يمكن أن يكتشف 

التغيرات داخل الثدي.
الفحص الذاتي للثدي/ الفحص السريري 

للثدي
القيام بفحص الثدي ذاتيا مرة واحدة 

في الشهر. كجزء من فحص الماموجرام 
السنوي، يجب أن يفحص طبيبك ثدييك 

ألن الطبيب قد يالحظ شيًئا فاتك. 
\)MRI( التصوير بالرنين المغناطيسي

يجب على النساء الالتي يتعرضن لخطر 
كبير )لديهم عدة عوامل خطر( بناًء 

على تاريخ عائالتهن أو تاريخهن الطبي 
أو الشخصي، إجراء تصوير بالرنين 

المغناطيسي سنوًيا وكذلك تصوير الثدي 
الشعاعي الماموجرام. سيحدد طبيبك 

ما إذا كنِت معرًضا لخطر كبير، وإذا كنت 
كذلك، فسوف ينصحك بهذا االختبار.

ما يمكنك القيام به:
اختبار الثدي الذاتي ابتداء من سن 20.	 
تصوير الثدي الشعاعي بالماموجرام 	 

يبدأ من سن 40.
معرفة المخاطر الخاصة بك )األسرة ، 	 

التاريخ الطبي والشخصي(.
تناول نظام غذائي متوازن وتجنب 	 

األطعمة غير الصحية.
زيادة األنشطة البدنية مثل ممارسة 	 

التمارين الرياضية بانتظام.
حافظ على وزن صحي.	 
االقالع عن التدخين.	 

استشر طبيبك بانتظام وقم بإجراء 	 
فحوصات سريرية منتظمة للثدي.

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تتعامل مع 
سرطان الثدي، فإن الممرضات لدينا هنا 
لتقديم الطمأنينة والرعاية باإلضافة إلى 

االعتناء بك خالل عملية العالج.
يقدم فريقنا من أطباء األورام المهرة مراجعة 
شاملة لكل حاالت سرطان الثدي ويضعون 

خطة عالج شخصية لكل مريض. وقد يشمل 
هذا معطيات من أطباء األورام وأخصائيين 

األشعة والجراحين وأخصائيين األورام 
اإلشعاعي وأخصائيين األمراض والممرضات 

ومجموعة متنوعة من خدمات الدعم.
www. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

JHAH.com  خدمات الرعاية< الرعاية 
المتخصصة< األورام< سرطان الثدي
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 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
ما قد فاتك

إدارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والمنظمين، والمتطوعين، وأفراد الطاقم الذين حضروا لدعم زمالئهم يقفون مًعا احتفاًء بنجاح حملة 
"صحتي" التوعوية في مجمع العثيم. 

يمكن أن يساعد فحص العين في منع السبب الرئيسي للعمى في 
السعودية وهو اعتالل الشبكية. أضف لحصيلة معلوماتك الصحية 
عن طريق زيارة حملتنا التوعوية "صحتي" المقامة في مجمع العثيم 

في الدمام.
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 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
ما قد فاتك

تعاون مركزنا مع قسم عمليات األمن الصناعي في أرامكو السعودية لزيادة الوعي حول االستخدام السليم لمقاعد األطفال في السيارات. 
استخدام مقعد السيارة الخاص بالطفل بشكل صحيح يحافظ على سالمة طفلك. تأكد دائًما من أن حزام المقعد الذي يحمل مقعد طفلك 

في السيارة محكم بدرجة كافية قبل كل رحلة.

هل تعلم أن التسمم الدوائي هو أكثر حاالت التسمم شيوعًا عند 
األطفال؟ حافظ على سالمة طفلك من خالل وضع كافة األدوية في 

المنزل في أمكنة يصعب وصول األطفال إليها.
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شركاء في التميز 
الزيارة من جونز هوبكينز ميدسين

د. أليسون موليتيرنو 
أستاذ مشارك في الجراحة في جونز هوبكنز ميديسن

هناك عدة أنواع لفقر الدم من نقص الحديد إلى تحوله لمرض مزمن. وفقر الدم هو 
حالة يفتقر فيها الشخص إلى ما يكفي من خاليا الدم الحمراء السليمة لنقل األكسجين 

الكافي إلى أنسجة الجسم. ألقى الدكتورة أليسون موليتيرنو ، أخصائية أمراض الدم 
في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، مؤخًرا محاضرة شاملة وصديقة للمستهلك 
بعنوان "فقر الدم: أسباب وعواقب انخفاض الحديد" لحوالي 90 عضًوا من مجتمع 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
كانت زيارة الدكتورة موليتيرنو جزء من برنامج الزائر ألعضاء هيئة التدريس المتميزين 

التابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والذي بدأ في عام 2015 لتعزيز العالقات بين 
األطباء في كلية الطب في جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
التقى الدكتورة موليتيرنو، وهو خبير في االضطرابات المرتبطة بالدم، مع زمالئه في 

معهد األورام بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومركز اضطرابات الدم. 
تم نقاش أفضل خيارات التشخيص والعالج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خلل 
التنسج النخاعي/اضطرابات تكاثر النخاع، وهي مجموعة من األمراض التي يصنع فيها 

الجسم الكثير من خاليا الدم البيضاء أو الحمراء. هذا اإلفراط في إنتاج خاليا الدم في 
نخاع العظام يمكن أن يخلق مشاكل في تدفق الدم ويؤدي إلى نوبات قلبية، جلطات، 

وتجلطات دموية.

د. ماثيوز تشاكو
أستاذ مشارك في الجراحة في جونز هوبكنز ميديسن

قدم الدكتور ماثيوز تشاكو، أخصائي أمراض القلب التداخلي في كلية الطب بجامعة 
جونز هوبكنز، دعمه وخبراته خالل الدفعة األخيرة إلطالق ممارسة جديدة الستبدال 
الصمام األبهري للقسطرة )TAVR( في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وهو بديل 

أقل توغاًل لجراحة القلب المفتوح حيث يقوم أطباء القلب بإدخال صمام جديد عن 
طريق ربط القسطرة عبر األوعية الموجودة في الساق في الشريان األورطي. أصبح

TAVR ، الذي كان مخصًصا للمرشحين في العمليات الجراحية شديدة الخطورة، إجراًء 
ضرورًيا لجميع المرضى في مراكز القلب الشاملة مثل مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي.
يعمل كل من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز مًعا 
على نطاق واسع للتحضير لتقديم TAVR والعالجات القلبية المعقدة األخرى. أكمل 

الدكتور محمد مادهكي، كبير خبراء تقنية القسطرة القلبية في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي تدريب TAVR في بالتيمور العام الماضي، وقد عقد الشركاء عدة 

مؤتمرات بانتظام لمناقشة هذا اإلجراء.
خالل هذه الزيارة، عمل الدكتور تشاكو أيًضا مع الدكتور فيصل تركي القوفي، أخصائي 
أمراض القلب التداخلي، وفريق أمراض القلب لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

واستعرض حاالت المرضى وتتبع زمالئه في رعاية المرضى المباشرة.

صفحة 14
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استمرارًا لنموذج الرعاية التي محورها المريض، فإن برنامج الزيارة 
من جونز هوبكينز ميدسين  يشمل أطباء من جامعة جونز هوبكنز من 

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

الطبية، وأداء العمليات الجراحية لمرضانا.

برنامج الزيارة من جونز هوبكينز ميدسين

د. دكتور كريستوفر أوكليأ
 طبيب أعصاب ومدير عيادة صداع األطفال في جونز هوبكنز ميديسن

قام دكتور كريستوفر أوكلي، طبيب أعصاب ومدير عيادة صداع األطفال في جونز 
هوبكنز، مؤخًرا بإعطاء عرض تقديمي عن صداع األطفال أمام زمالئه اإلكلينيكيين 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.وحذر الدكتور أوكلي من أن الصداع هو السبب 
األكثر شيوًعا لإلحالة إلى أطباء األعصاب لألطفال، ومع ذلك يستمر المرضى ومقدمو 

الخدمات في عدم إدراك خطورة هذه الحاالت.
يتحدث الدكتور أوكلي، الذي يعاني من الصداع النصفي منذ فترة طويلة، إلى الجمهور 
العام ومقدمي الرعاية الصحية بشكل متكرر لجذب االنتباه إلى الصداع النصفي وأنواع 

أخرى من الصداع، خاصًة بين األطفال. 
وزار الدكتور أوكلي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كجزء من برنامج زيارة أعضاء هيئة 
التدريس المتميزين. باإلضافة لتقديم عروض تقديمية بخصوص أحدث بروتوكوالت 

البحث والعالج في طب األعصاب لدى األطفال، التقى الدكتور أوكلي بأطباء األعصاب 
لألطفال والمراهقين والممرضين وأطباء المستشفيات في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي. كما عاين المرضى في عيادة األمراض العصبية وشارك في مناقشة مائدة 
مستديرة في عيادة البوتوكس في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث يستخدمون 

الحقن كعالج فعال للبالغين للعديد من االضطرابات العصبية.

لقاح اإلنفلونزا: تأخير عالمي في تسليم اللقاح لنصف الكرة الشمالي

أعزاؤنا مراجعي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأفراد عائالتهم،
هناك تأخير عالمي في توفر لقاح اإلنفلونزا للدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي 

للعام 2020-2019.
ونتيجة لذلك، ستبدأ حملة التطعيم السنوية ضد اإلنفلونزا في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي هذا العام في وقت الحق في ديسمبر 2019. وبمجرد تأكيد التاريخ، 

سيعلن المركز عن الموعد المحدد على نطاق واسع للدعوة إلى التطعيم والتشجيع 
عليها.

التأخر في توفير اللقاح يرجع إلى أن لقاحات اإلنفلونزا يتم تحديثها كل عام لتتطابق 
بشكل أفضل مع الفيروسات المنتشرة. وللحفاظ على فعالية اللقاح، سمحت مراكز 

السيطرة على األمراض والوقاية منها )CDC( بمزيد من الوقت لرصد ومراجعة اختيار 
الفيروسات لتركيبة اللقاح الجديدة، مما أثر على الجدول الزمني للمصنعين إلنتاج 

واختبار وإطالق لقاح اإلنفلونزا وتوزيعه.
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هيئة التدريس المشتركة للمشروع المشترك
دخول األطباء السريريون لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عائلة جونز هوبكنز العلمية

من اليسار إلى اليمين ، من 
أعلى إلى أسفل: د. جعفر 

التوفيق ، د. عبد الرزاق أمير ، 
د. رمزي باندا ، د. سعد حسنية 
، د. مجيب الحق المنزري ، د. 

هاري باريسيس ، د. شيرين 
قريشي ، د. سلوى الشيخ 

والدكتور انطوان طرازي

هيئة التدريس المشتركة للمشروع المشترك
دخول األطباء السريريون لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عائلة 

جونز هوبكنز العلمية
 يقول الدكتور تشارلز فينر رئيس كلية جونز هوبكنز الطبية 

الدولية وأستاذ الطب وعلم وظائف األعضاء في كلية الطب 
بجامعة جونز هوبكنز: "إن تعيين أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة جونز هوبكنز يدل على أعلى معايير مؤسستنا األكاديمية 
- المعايير التي نتبعها ليس فقط كجزء من الوصف الوظيفي 

لدينا، ولكن كجزء من كوننا مدرسين ومحققين وأطباء". 

 بفضل هذه االستراتيجية، حصل األطباء والباحثون في جامعة 
جونز هوبكنز على بعض الجوائز واألوسمة األكثر احتراًما في 

الطب والمجاالت ذات الصلة:
فاز 21 من علماء الطب الحاليين والسابقين بجوائز نوبل	 
حصلت 10 من كليات الطب على جائزةLasker ، والمعروفة 	 

باسم "نوبل األمريكية"
تم انتخاب 90 من أعضاء هيئة التدريس في األكاديميات 	 

الوطنية للعلوم والهندسة والطب، وكمستشار رئيسي 
للحكومة األمريكية في الشؤون العلمية والتكنولوجية

صفحة 16
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في اآلونة األخيرة ، انضم تسعة أطباء 
متميزين من مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي إلى هذه الرتب األكاديمية البارزة 
بتعيينات كأعضاء هيئة تدريس مساعدين 

في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز.
الدكتور جعفر التوفيق هو اآلن أستاذ 
مساعد في األمراض المعدية والطب 
الجزيئي والصيدلة السريرية. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن أطباء جونز هوبكنز أرامكو 
للرعاية الصحية التاليين لديهم اآلن 

تعيينات مشتركة كأستاذ مشارك مساعد: 
الدكتور عبد الرزاق أمير )أمراض الكلى(، 

والدكتور رمزي باندا )طب األعصاب(، 
والدكتور سعد حسنية )أمراض القلب(، 

والدكتور مجيب الحق المنزري )جراحة 
العظام(، والدكتور هاري باريسيس )جراحة 

القلب(، والدكتورة شيرين قريشي )طب 
األعصاب(، والدكتورة سلوى شيخ )علم 

األمراض(، والدكتور أنطوان طرازي )طب 
األنف واألذن والحنجرة(. 

يقول الدكتور باريسيس: "يشرفني أن 
أنضم إلى هيئة تدريس جونز هوبكنز 

النموذجية، سأعمل بجد للوفاء 
بالمسؤولية الهائلة المتمثلة في تجاوز 

العالية." توقعاتهم 

 التوظيف الصارم
تم ترشيح كل من أعضاء هيئة التدريس 

المشتركين في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي وجونز هوبكنز ميديسن من قبل 

رئيس قسمهم السريري لتلبية االحتياجات 
المطلوبة في مجاالت مثل البحث، 

والتعليم، والتميز السريري، وبناء البرامج 
واألنشطة التنظيمية بما في ذلك اللجان 

االستشارية والجمعيات المهنية، مع مرتبة 
الشرف والجوائز، واإلنجازات المهنية 

األخرى.
تقول الدكتورة ليندا لي، رئيسة موظفي 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والتي 

تدقق كل ترشيح: "لقد تميز هؤالء األطباء 
بخدمتهم لزمالئهم ومرضاهم في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث يقومون 
بمسؤولياتهم السريرية واألكاديمية 

بالكفاءة المهنية والتميز الفكري وأعلى 
المعايير األخالقية".

وتضيف الدكتورة لي، التي تعمل أستاًذا 
مشارًكا في الطب بالجامعة: "إنهم 

يطبقون بنشاط خبراتهم في التعليم 

والبحث والرعاية السريرية لتعزيز نجاح 
المشروع المشترك بين مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي ومهمة جونز هوبكنز 
العالمية". 

حالما توافق الدكتورة لي على مرشح 
لشغل منصب عضو هيئة تدريس 

مشتركة، فإن المعلومات اإلضافية لدعم 
ترشيح الطبيب - بما في ذلك السيرة 

الذاتية وبيان مكتوب للمساهمات في كل 
من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ومركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي - ُترسل إلى 
الدكتور دانييل ريجامونتي، المدير التنفيذي 

لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
 يقول الدكتور ريجامونتي، وهو أيًضا أستاذ 
لجراحة األعصاب في جامعة جونز هوبكنز: 
"نظًرا ألن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
يمر بفترة من التغيير السريع، فإننا نتطلع 
إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس مساعدين 
يمكنهم مساعدتنا في تحديد االحتياجات 
غير الملباة ومعالجتها في كيفية تقديم 

الرعاية الصحية".
بعد مراجعة كل ملف تعريفي، يقدم 

الدكتور ريجامونتي توصياته إلى الدكتور 
وينر بجونز هوبكنز الطبية الدولية، والذي 

يقوم بدوره بتأييد المرشح لمدير قسم 
التخصص المقابل ونائب عميد الكلية في 

كلية الطب.
 يقول الدكتور وينر: "قد يكون لدى أعضاء 

هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة 
جونز هوبكنز مجاالت خاصة من الخبرة 
يمكن أن تكمل تلك الخاصة بزمالئهم 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نقوم 
بجمع هذه الروابط لتحفيز فرص التعاون 

الثنائي."
يقول الدكتور حسنية: "أتطلع إلى التعاون 

المستمر بين مجموعات أمراض القلب 
في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ومركز 

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

 تستلزم المراحل األخيرة من العملية 
الحصول على موافقة من المجلس 

االستشاري لكلية الطب، وأخيرا عميد كلية 
الطب، الدكتور بول روثمان.

 كأعضاء في هيئة التدريس بجامعة جونز 
هوبكنز، يجب على المعينين المشتركين 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
تقديم مساهمات متميزة في رسالة جونز 

هوبكنز، سواء كان ذلك من خالل رعاية 
المرضى أو التعليم أو البحث.  

تقول الدكتورة الشيخ، أول امرأة سعودية 
تحصل على هذا التعيين: "هذا التعيين 
األكاديمي يتوافق مع ويقوي التزامي 

الشخصي لتعزيز التعليم والرعاية الصحية 
على الصعيدين الوطني والدولي. أشعر 

بالفخر، لكن األهم من ذلك هو أنني 
أشعر باإللهام". 

بالنظر إلى التطور المستمر الذي حققه 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ليصبح 

نموذًجا طبًيا إقليمًيا، يركز الشركاء بشكل 
خاص على األبحاث التي ستزيد من فهم 
مرضى المركز وتعزز النتائج الصحية على 

المستويين المؤسسي وعلى مستوى 
المملكة. في الواقع ، فإن إعادة التعيين 

كأعضاء هيئة تدريس مساعدين تعتمد 
جزئًيا على بناء برامج بحثية ناجحة محورها 

المريض في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي.

 يقول الدكتور ريجامونتي: "ستساعد 
هيئة التدريس المساعدة في توجيه تطوير 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ليكون 
رائًدا إقليمًيا في تقديم رعاية صحية عالية 
الجودة، وستكون جهودهم البحثية طريًقا 

لتحقيق هذه الغاية". 
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جوالت من اإلدارة التنفيذية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تم تصميم الجوالت التنفيذي إلعطاء الجميع صوًتا في جعل مركز 
جونز هوبكنز ارامكو الطبي أحد مقدمي الرعاية الصحية البارزين 
في المملكة. يرى أعضاء اإلدارة التنفيذية و هم أعلى مستوى 

قيادي في المستشفى، األشياء من منظورهم بينما يرى موظفو 
المكاتب األمامية والمرضى أشياء أخرى من منظور مختلف، 

وكذلك الحال بالنسبة للمرضى والزوار. عندما يتمكنوا من مشاركة 
وجهات النظر هذه، يمكن أن تكون الفوائد عميقة. 

وقال ميشيل كالرينبيك، المدير العام لعمليات طب األسنان: 
"لقد سررت حًقا عندما سمعت أن أعضاء اإلدارة التنفيذية زارونا 

كجزء من برنامج الجوالت التنفيذية". "أعلم أن هذا يعني أن لدى 
موظفينا الكثير للتحدث عن ما يقومون به ومشاركة أفكارهم حول 

الطريقة التي يمكنهم بها خدمة مرضانا بشكل أفضل".

زيارة مرافق ومكاتب مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

للتحدث مع الموظفين 
والمرضى واألسر.

ألخذ نبضة من مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي

تشمل الجوالت حميع 
المناوبات

 خططت  24 جولة لعام 2019
 ُأكملت 75 ٪ منها

الهدف هو تحسين جودة الرعاية والكفاءة 
وتخفيف التوتر

هناك اثنين من إداريين 
تنفيذيين في كل جولة

حتى اآلن، كانت االستجابة لبرنامج الجوالت حماسية. في الزيارات 
الثمانية عشر التي أجريت حتى اآلن في عام 2019 ، تم تلقي ما 

يقرب من 300 اقتراح وسجلت جميع االقتراحات بعناية، وسجلت 
في سبتمبر بدأ أعضاء اإلدارة التنفيذية اجتماعات شهرية لتقييم 

االقتراحات وتحديد ما يمكن أن يكون له أكبر تأثير على الموظفين 
والمرضى في حالة اتخاذ إجراء.

وقالت ديبورا جيبسون، أخصائية أول تمريض في الجراحات اليومية: 
"عندما رأيت الدكتور ريجامونتي ألول مرة في وحدتنا، شعرت 

بالدهشة والفضول".ومع ذلك، عندما تم إخباري عن سبب وجوده 
هنا، وجدته صادًقا في معرفة ما يمكن القيام به لتحسين حياتنا 

العملية حتى نتمكن من فعل ما نحبه، ورعاية مرضانا".

صفحة 18
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إدارة المرافق والخدمات عازمة على تحسين ظروف وقوف السيارات 
للمرضى والموظفين والزوار.

ابتداًء من 3 أكتوبر 2019، بدأت إدارة المرافق والخدمات  )FMS( في تركيب 
مظالت لمواقف السيارات لستة مواقع في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي بالظهران، المشار إليها في الخريطة أدناه. للحفاظ على بيئة عمل 
آمنة، سيكون هناك إغالق جزئي على عدة مراحل ابتداًء من 3 أكتوبر حتى 31 

ديسمبر 2019. 
لتقليل أي إزعاج للموظفين أو المرضى أو الزوار، سيتم إغالق مواقف 

السيارات في هذه المناطق على مراحل وتقتصر على ما يقرب من 40 موقف 
في وقت واحد.

شكًرا لصبركم وتفهمكم
تسعى مشاريع تحسين وتوسيع مواقف السياراتا لتي تنفذها إدارة المرافق 

والخدمات إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحسين تجربة المرضى في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي  من خالل تحسين مواقف السيارات، وزيادة عددها، 

وتحسين إدارة المناطق، واستخدام أكثر فعالية للمساحة. ستستمر زيادة عدد 
مواقف السيارات طوال عام 2019 مع التخطيط لمزيد من التحسينات .

تركيب مظالت لمواقف السيارات  للمباني 
6٠، 6٢، ٢8٩4، و ٩١65
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في يوليو، أضاف مركز األحساء الصحي قسم األمراض الجلدية إلى 
مجموعة واسعة من التخصصات.

تعقد عيادة األمراض الجلدية التخصصية يومي األحد واالثنين 
والثالثاء كل أسبوع. ال تعتبر عيادة األمراض الجلدية التخصصية 

خدمة إحالة ذاتية، لذلك سيقوم طبيب الرعاية األولية بإجراء اإلحالة 
لك. لحجز موعد مع طبيب الرعاية األولية، يرجى االتصال بمركز 

االتصال المركزي على 4444 305 800 أو تسجيل الدخول إلى ماي 
تشارت.

عيادة األمراض الجلدية التخصصية هي إضافة إلى عيادة األمراض 
الجلدية الحالية التي تقودها الممرضات، والتي توفر العالج باألشعة 

فوق البنفسجية والعالج بالليزر اإلكسايمر للمرضى الذين يعانون 
من أمراض جلدية معتدلة إلى حادة.

مركز األحساء الصحي يفتتح خدمة عيادة األمراض 
الجلدية التخصصي
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افتتاح خدمة فحص السمع في 
مركز األحساء الصحي 

يقدم مركز األحساء الصحي اآلن خدمة فحص السمع 
للمرضى البالغين. هذا هو أحدث إضافة إلى مجموعة 
واسعة من الخدمات المتخصصة المتاحة في المرافق 

الحديثة في األحساء.
يتم تحديد مواعيد فحص السمع عن طريق اإلحالة، لذلك 

سيقوم طبيب الرعاية األولية بإجراء اإلحالة لك. لحجز 
موعد مع طبيب الرعاية األولية، يرجى االتصال بمركز 

االتصال المركزي على 800 305 4444 أو تسجيل الدخول 
.MyChart إلى

بدء جراحة السمنة في مركز 
األحساء الصحي

افتتاح خدمات جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي في األحساء

تصوير: ليلى القفشات

سجل مركز صحة األحساء في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي. أول عالج البدانة عن طريق الجراحة حيث تم إجراء 

العملية الجراحية بواسطة الدكتور/ الناظر سالم، الجراح 
العام وفريق عالج البدانة "لم يكن من الممكن تحقيق 

هذا اإلنجاز بدون دعم من منظمات متعددة. هذا سيجعل 
الحياة أسهل لمن نخدمهم في المنطقة الجنوبية والذين 
يحتاجون إلى هذا اإلجراء. "وعلق الدكتور خالد المال، مدير 

عام مركز األحساء الصحي.
إن حمل الوزن الزائد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على 
صحتك، مما قد يؤدي إلى تدني احترام الذات والمرض 

على المدى الطويل. في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 
نقدم عدًدا من التدابير الفعالة التي يمكن أن تساعدك 

على التقليل في مؤشر كتلة الجسم )BMI(، والعيش حياة 
أكثر ثقة ووفاء. ويشمل هذا برنامج خصص إلدارة الوزن 

وجراحة عالج البدانة. 
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تصوير: ليلى القفشات

Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH) Community Outreach Lecture Series
A JHAH initiative designed as an ongoing series to enhance the well-being of the community and raise health 
awareness through distinguished Johns Hopkins Medicine faculty presentations.

You are invited to attend the JHAH Community Outreach Lecture:

Developmental Dysplasia of the Hip: A Public 
Health Concern
Date: Saturday, Novmeber 9, 2019
Location: Alsamar Hall, Carlton Al-Moaibed Hotel, al-Khobar
Time: 7:00-8:30 p.m.

Presented by:

Paul David Sponseller, M.D.
Chief, Division of Pediatric 
Orthopaedics, Professor of 
Orthopaedic Surgery 

Bus transportation will be provided to the venue departing at 
6:15 p.m. from the following locations:
• Cafe Liwan (next to JHAH Dhahran Primary Care Clinic)
• King’s Road Parking Lot (near Ballfield Park)
Transportation from the venue back to the above locations is at 
8:30 p.m. Refreshments will be provided. 

Thamer S. Alhussainan, M.D.
Director of Pediatric Orthopedic 
Fellowship, Consultant Pediatric 
Orthopedic Surgeon, King Faisal 
Specialist Hospital

To register, visit jhah.com/communityoutreach.
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احتفاالت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في العيد 
الوطني السعودي 8٩ 

صفحة 22
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صالح السلطان
أخصائي عالقات عامة

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
عمل صالح في أرامكو السعودية ألكثر 

من 25 عاًما و بعدها التحق بمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي. خالل 

ذلك الوقت قام بتنسيق العديد من 
المناسبات الرسمية للشركة باإلضافة 

إلى تنسيق زيارات كبار الشخصيات. 
هو يؤمن بالتطور المستمر، وبالتالي 

فقد حضر العديد من المؤتمرات 
وورش العمل في مجال اإلدارة 

والعالقات العامة والقيادة على مدار 
السنين حتى يتمكن من أداء وظيفته 

بكفاءة وفعالية أكبر وأن يكون له تأثير 
إيجابي على المنظمة.

"أعتقد و بقوة أن 
العمل الجماعي ضروري 

للنجاح والتغلب على 
التحديات".

صالح السلطان
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مقيمو طب األسرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصلون على 
المرتبة األولى في نتائج االمتحانات على مستوى المملكة 

صرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن األطباء 
السعوديون الذين تدربوا في مجال طب األسرة بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي قد حصلوا على المرتبة األولى على 

مستوى المملكة، حيث حققوا نتائج مبهرة في امتحاناتهم.  
يعتبر طب األسرة، وهو جزء أساسي من الرعاية األولية، حجر 

الزاوية في رؤية 2030 إلصالح الرعاية الصحية في المملكة 
العربية السعودية، وتعود زيادة عدد أطباء الرعاية األولية بفوائد 

متعددة على صحة السكان.
يقول الدكتور هادي العنزي، مدير برنامج إقامة طب األسرة 

في المركز: "مشاركة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  في رؤية 
2030 وإصالح الرعاية الصحية بدأت بـ 14 طبيب مقيم، وسيكون 

لهؤالء األطباء تأثير كبير على حياة مواطنينا في مجال طب 
األسرة مستقباًل". 

وجود طبيب رعاية أولية واحد لكل ١٠ آالف شخص سينتج عنه:

انخفاض 5٪ في زيارات العيادات الخارجية	 
انخفاض 5.5٪ في تنويم المرضى 	 
انخفاض 10.9٪ في زيارات قسم الطوارئ	 
انخفاض 7.2٪ في العمليات الجراحية	 

المصدر: سانجاي إت آل جاما 2019

اإلقامة الطبية هي تدريب طبي بعد التخرج لطبيب مرخص 
في تخصص معين. برنامج إقامة طب األسرة لمدة أربع 

سنوات في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي حديث نسبًيا 
مقارنة بالمؤسسات الصحية األخرى في المملكة. على الرغم 

من ذلك، خالل عامين من بدئه، أصبح لدى مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي أكبر عدد من المدربين المعتمدين في طب األسرة 

في المنطقة يقدمون طرق تدريس متطورة تشمل المحاكاة 
وتقديم نموذج رعاية قائم على األدلة ضمن خدمة رعاية اولية 

محورها المريض. بصفته مشروًعا مشترًكا، يجمع مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي بين تقليد العقد السابق المتمثل في 

الرعاية الطبية العالية الجودة التي كانت تقدمها مؤسسة أرامكو 
السعودية للخدمات الطبية)سامسو(، ونقاط القوة التعليمية 

والسريرية الشهيرة لدى جونز هوبكنز ميديسن. 
يقول الدكتور دانييل ريجامونتي، الرئيس التنفيذي للمركز: "مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي يقف في الواجهة فيما يتعلق بتوفير 
الرعاية الصحية األولية في المملكة. ُتظهر هذه النتائج الممتازة 
قوة نهجنا، حيث تجمع بين الجيل القادم من األطباء السعوديين 

الموهوبين مع ذوي الخبرة الطبية الرائدة عالمًيا". 
في عام 2016 ، أعطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اعتماًدا لتقديم برنامج اإلقامة 
الطبية لألطباء السعوديين في خمسة مجاالت هي: علم 

األمراض، الصيدلة، خدمات الطوارئ، التخدير، وطب األسرة.

تصوير: ليلى القفشات
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تصوير: ليلى القفشات

الضخ والتقنية وسالمة المرضى في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي

بقلم: برادلي ويلكينسون

" تعمل هذه المضخات على 
تعزيز سالمة المرضى، وتحسين 

توزيع األدوية، وتوفير مصدر 
لمعلومات قيمة ألنشطة 

تحسين الجودة المستمرة لدينا".

مضخات التسريب هي وسيلة مهمة 
لتزويد المرضى بالسوائل والمواد الغذائية 
واألدوية الالزمة. تم تطوير هذه المضخات 

منذ أكثر من 30 عاًما، وأصبحت التقنية 
التي تقف وراءها أكثر موثوقية وتطوًرا 
باطراد. مع أنظمة التقنية واالتصاالت 

اليوم، أصبحت هذه المضخات "أكثر 
ذكاء"، مما يعزز سالمة المرضى ويحسن 

الكفاءة السريرية وجودة الرعاية الصحية.
وقال حاتم العبدلي، مهندس إكلينيكي 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
ومدير مشروع المضخة 360: "إننا 

نستبدل مضخات التسريب الحالية لدينا 
بنظام مضخة 360، الذي حصل على 

أعلى تصنيف في أداء مضخة التسريب 
عبر الوريد خالل العامين الماضيين. 

وتعمل هذه المضخات على تعزيز سالمة 
المرضى، وتحسين توزيع األدوية، وتوفير 
مصدر لمعلومات قيمة ألنشطة تحسين 

الجودة المستمرة لدينا".

تم تدريب كل ممرض وطبيب تحضيري 
الستخدام نظام المضخة المطور في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي والذي بدأ في 
29 أغسطس في الجناح الجراحي ب 1 في 

مركز الظهران الصحي.
مشروع المضخة 360 هو جهد تعاوني 
بين قسم التمريض، وقسم الهندسة 

اإلكلينيكية، ودائرة الصيدلية، وتكنولوجيا 
المعلومات. من المقرر االنتهاء من 

تنفيذ المضخات في جميع أنحاء مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، بما في ذلك 
العيادات الداخلية والخارجية في الظهران، 

والمناطق األخرى، وجميع عيادات المناطق 
النائية في جميع أنحاء المملكة بحلول 

نهاية سبتمبر.
في رعاية المرضى، يصف األطباء تعليمات 

محددة حول السوائل واألدوية التي يجب 
أن يتلقاها كل مريض. تحتوي المضخة 

360 على العديد من الميزات التي تضمن 
ضخ هذه السوائل بناًء على طلب الطبيب. 

تميز المضخة الخطوط األولية والثانوية، 
وبالتالي ضمان تلقي المريض لتدفق 

مستمر. كما أن لديها نظام إلدارة الهواء 
يقلل من عدد أجهزة اإلنذار التي قد تقلق 

راحة المريض.
عبر اتصال السلكي آمن مع شبكة مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، تصل كل 
مضخة تلقائًيا إلى مركز األدوية الشامل 

بمستشفانا، ويضم هذا المركز 2500 
دواًء ومنتًجا وهو منظم بحيث يكون 

لكل قسم منطقة رعاية سريرية خاصة 
به. تم تصميم مركز األدوية لمساعدة 

المستخدمين وحماية المرضى من خالل 
تزويد الممرضات بحدود الجرعات العلوية 

والدنية، وبالتالي ضمان توافر األدوية 
والمنتجات المخصصة لالستخدام في 

هذا المجال فقط.
تستند هذه الحدود إلى سياسات إدارة 
األدوية التي ُتعطى عبر الوريد الخاصة 
بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وال 

يمكن تجاوزها. تم تحديد حدود متعددة 
لكل دواء، مما يسمح بمزيد من الصقل 

لمعايير الحقن وتحسين السالمة. على 
سبيل المثال، يمكن إعطاء الدواء نفسه 

لعدة مرضى في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي ولكن الجرعة ستختلف من 

حديثي الوالدة للمرضى البالغين.   
يقول ماندي كوين، المشرف على 

التمريض في الجناح الجراحي ب 1: 
"قد يكون التغيير صعًبا، ولكن مع هذه 
األجهزة الجديدة، يتكيف الجميع بسرعة 

ودون مشكلة. إننا كموظفين سعداء 
بالميزات الجديدة التي تتيح لنا توفير 

رعاية أكثر أماًنا وفعالية لمرضانا". 
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أبرز عناوين مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي

فريق التمريض 
المتدربين في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي 

في اآلونة األخيرة تخرجت المجموعة الثانية والعشرون من الممرضات/ الممرضين من برنامج التدريب على 
تمريض في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. بدأ البرنامج تحت رعاية منظمة أرامكو السعودية للخدمات 

الطبية سامسو )سلف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي( ومنذ ذلك الحين تخرج 265 ممرضة. 
تضمن حفل توزيع الجوائز الذي تم في 29 أغسطس ستة خريجين:

أسماء برناوي	 
ضحى السهلي	 
سارة الشامي	 

زينب الصالح	 
فاطمة أبو حسين	 
البحريني	  فاطمة 

الجميع في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يتمنى لهم كل 
التوفيق في حياتهم المهنية.

صفحة 26
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الحصول على الرعاية: 
اعثر على طبيبك

إحصائيات البوابة الصحية 
اإللكترونية ماي تشارت

لدى مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي خيار زيارة الموقع التالي 
JHAH.com/find-a-doctor لتصفح بيانات اعتماد أطباء الرعاية 

األولية المتوفرين في منطقتهم وتقديم اختيارهم عبر اإلنترنت. توفر 
هذه الميزة للمرضى وقت زيارة للفحص البدني الختيار طبيبهم ويحترم 

تفضيلهم للوظائف عبر اإلنترنت. 
اعتباًرا من سبتمبر، تم إرسال 778 من طلبات تخصيص األطباء على 

.JHAH.com موقع

تمكن بوابتنا اإللكترونية الصحية ماي تشارت المرضى من 
الوصول بسهولة إلدارة صحتهم.

يوجد 71,220 مريًضا نشًطا على ماي تشارت مما يضع مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي في النسبة المئوية 98 الستخدام 
وتسجيل ماي تشارت في الواليات المتحدة األمريكية، وحدة 

التسويق واالتصاالت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
ملتزمة بمواصلة هذا النمو اإليجابي وزيادة الرضا من خالل 
الترويج للوظائف الحالية والجديدة على ماي تشارت، ومركز 

  .JHAH.com الدعم في

٢،٢٧٢
مستخدم جديد في ماي 

تشارت

٣6,٢4٧
مستخدم جديد في ماي تشارت 

تطبيق الجوال

٩،١٧٢
طلب أدوية في ماي 

تشارت

في 29 يوليو ، زار 18 طالًبا من مدرسة الحسن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. خالل زيارتهم، شاركوا في العروض 
التقديمية التفاعلية التي قدمها الدكتور باسم فوتا من قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء، والدكتور/ حسين 

الخضراء من قسم الرعاية األولية؛ والدكتور/ عبد الرحمن المطيري، قسم صحة السكان. 

يتلقى الطالب مشورة 
صحية قيمة
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اجتماعات فريق متعدد التخصصات:
تركيز إدارة االستخدام على رعاية محورها الشخص والحصول على الرعاية

يأتي في محور اهتمام جميع أنشطة 
موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الرعاية التي يكون محورها الشخص. من 
أجل تحقيق هذا الهدف، تعد اجتماعات 

الفرق متعددة التخصصات عنصًرا أساسًيا 
يومًيا في جميع وحدات رعاية المرضى 

لضمان انتقال المرضى بسهولة من 
مرحلة عالجية ألخرى، في المستوى 

المناسب، وفي الوقت المناسب وبطريقة 
آمنة. مع وضع هذا الهدف في االعتبار، 
تمت مراجعة هذه االجتماعات المنعقدة 
في الوحدة 4 اتش، وهي طابق جراحي، 

للتركيز على مدى مالءمة الخدمات، 
والتخطيط اآلمن لخروج المرضى، ومدة 

اإلقامة، والعوائق أمام اإلدارة الفعالة 
للرعاية، ونتائج الجودة. 

يحضر بانتظام اجتماعات الفريق متعدد 
التخصصات في الوحدة 4 اتش مدير 

الوحدة، الممرض المسؤول، وطبيب 
إدارة الحالة، ومدير الحالة، واألخصائي 

االجتماعي، والمعالج الفيزيائي، وأخصائي 
التغذية. بينما يحضر ممثلون من خدمات 

الدعم األخرى ألجل هذا الغرض.
ابتداًء من سبتمبر 2019، انضم الدكتور 

فهد الملحم إلى اجتماعات الفريق متعدد 
التخصصات بصفة طبيب مستشار في 
إدارة االستخدام لدعم التغيير التحويلي. 
تعد المشاركة متعددة التخصصات أمًرا 

ضرورًيا للتأكد من أن جميع األجزاء "تتحرك 
مًعا وال تتباعد عن بعضها البعض" 

ولتجنب ازدواجية العمل. وهذا يساهم في 
زيادة الكفاءة وانخفاض التكلفة.

الصورة مقدمة من الفريق: أرلين غوتيرا )مدير 
أول حالة(، والدكتور فهد الملحم )رئيس لجنة 

مراجعة االستخدام وطبيب استشاري إدارة 
االستخدام(، ماريا أنطوانيت ديكوستا )مدير 

شؤون الحالة(، هانا هيل )مدير وحدة 4 اتش(، 
والدكتور محمد أسامة )طبيب تخطيط إدارة 

تخريج الحاالت(.

صفحة 28
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إزالة السموم اليومية

نسمع الكثير عن الشوارد الحرة هذه األيام. ولكن هل تعرف ما هي 
وماذا يمكن أن تفعله للجسم؟ يشرح قسم التغذية الطبية وخدمات 

الغذاء التابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هذا ويقدم بعض 
النصائح الصحية.

الشوارد الحرة هي ذرات األكسجين غير المستقرة التي تلحق الضرر 
بالخاليا الطبيعية في الجسم. ترتبط الشوارد الحرة بالعديد من 

المشكالت الصحية الخطيرة والضعف وضعف المناعة. إنها تزيد 
من خطر إصابتك بأنواع مختلفة من السرطان وأمراض القلب 

واألمراض العقلية، كما أنها ُتسرع عملية الشيخوخة.
لدى الجسم دائًما بعض الشوارد الحرة، وعندما تتكون في الجسم 

الكثير من هذه الشوارد، تبدأ بعض المشاكل الصحية. يزداد عدد 
الشوارد الحرة مع التدخين، وشرب الكحول، واستهالك الدهون غير 

المشبعة مثل السمن، التلوث، والمبيدات الحشرية، واستهالك 
الكثير من السكر واألطعمة المقلية. 

المواد المضادة لألكسدة هي المواد التي تعمل على تحييد وتخزين 
الشوارد الحرة داخل الجسم. إذ أنها تمنع أو تبطئ عملية األكسدة 

التي تسببها الشوارد الحرة. يجب أن تستهلك األطعمة التي تحتوي 
على نسبة عالية من مضادات األكسدة، بما في ذلك المكسرات؛ 
والفواكه مثل البرتقال، والموز، والتوت، والتفاح األخضر واألحمر، 
والبطيخ، والشمام الحلو، والكيوي، واألناناس؛ والخضروات مثل 

الجزر، والفلفل األحمر، والخيار، والطماطم، والسبانخ، والباذنجان، 
والقرنبيط، والبصل، والثوم. الشاي األخضر أيًضا غني بالمواد 

المضادة لألكسدة.
إذا كنت تعاني من السمنة، فإن فقدان الوزن سيساعد في تقليل 

مستوى الشوارد الحرة في جسمك.
باإلضافة لذلك، فإن النصائح الصحية العامة التالية التي يجب على 
الجميع اتباعها ستساعد في تقليل عدد الشوارد الحرة في جسمك، 

باإلضافة إلى مساعدتك على البقاء بصحة ونشاط طوال حياتك.

حافظ على وزن الجسم ضمن النطاق الصحي. إذا لزم األمر، اخسر 	 
الوزن الزائد. استشر طبيبك قبل البدء في أي برنامج رياضي.

استهلك وجبات صحية متوازنة. ال تتخطى وجبات الطعام أو 	 
الوجبات الخفيفة ألن تخطي الوجبات غير صحي.

تجنب الجفاف، واشرب كمية كافية من السوائل يكون معظمها 	 
من الماء.

تناول المزيد من الفواكه )الطازجة أو المجففة( والخضروات. الحد 	 
األدنى الموصى به إلثراء نظامك بمضادات األكسدة هو خمس 

وجبات يومًيا.
الحد من األطعمة الدهنية والمشروبات السكرية.	 
اشوي، أو اخبز، أو اطهي طعامك على البخار بدال من القلي.	 
اختر اللحوم الخالية من الدهن، أو الدواجن منزوعة الجلد، أو 	 

المأكوالت البحرية بداًل من اللحوم الدهنية.
اختر منتجات األلبان قليلة أو الخالية من الدسم بداًل من الكريما 	 

الكاملة. 
استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانوال بداًل 	 

من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو الدهون غير المشبعة مثل 
السمن.

اصنع الحلويات مع نسبة أقل من السكر، واستبدل السكر 	 
بالفواكه.

تناول األطعمة الغنية باأللياف مثل الحبوب الكاملة، والحبوب، 	 
والبقوليات، والمكسرات غير المملحة، والفواكه، والخضروات.

تجنب استهالك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والحد من 	 
تناول األطعمة المصنعة مثل الهوت دوغ، المورتاديال، رقائق 

البطاطس، والوجبات السريعة.
مارس بانتظام التنفس العميق.	 
تجنب الكحول.	 
تجنب التدخين من أي نوع )نشط وسلبي(.	 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعند ممارستها، تجنب 	 

المناطق التي بها عوادم السيارات أو غيرها من الملوثات.
الحصول على قسط كاف من النوم.	 
الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.	 
تعرض بشرتك ألشعة الشمس لمدة 10 دقائق على األقل كل 	 

يوم )تجنب ساعات الذروة(. 
كن اجتماعًيا للتعامل مع التوتر.	 
اغسل يديك بشكل منتظم بالماء والصابون أو استخدم منظف 	 

األيدي إلزالة الجراثيم التي يمكن أن تنقل لك األمراض.
فرش أسنانك بشكل صحيح ونظف لسانك للمساعدة في إزالة 	 

السموم من فمك.
ال تتناول أي دواء دون نصيحة طبيبك، بما في ذلك األدوية دون 	 

وصفة طبية.

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء
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الموضوع: شكر وتقدير

أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن عميق امتناني وشكري وتقديري على يقظة واهتمام والتزام 
أعضاء الفريق الطبي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على اهتمامهم الحريص عند فحص 

حالة أمي بواسطة الطبيب في عيادة الظهران.
بعد الفحص، ُنومت المريضة في الحجرة رقم 133 وتم وضعها تحت المالحظة لعدة األيام.

خالل هذه األيام التي قضتها أمي في المستشفى، كان تحظى بالرعاية واالهتمام من الطاقم 
الطبي والذين أظهروا اهتمام ورعاية طبية متميزة.

نتمنى قبول امتنانا وخالص شكرنا لكل فرد من الطاقم الطبي وكذلك إدارة مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي.

مع جزيل الشكر
علي صالح

الموضوع: شكر وتقدير
مايو 30، 2019

السيد/بايس
أود أن أعبر عن جزيل شكري وامتناني لك ولفريق غسيل الكلى في 
مركز الظهران الصحي على ما قدموه من رعاية رائعة لوالدي والذي 
وافته المنية وانتقل إلى رحمة ربه الجمعة الماضية. ما لقيه والدي 

من معاملة طيبة من الممرضين ورعاية مخلصة واهتمام جعل 
معاناة والدي من المرض أقل خالل سنوات المرض التي قضاها 

تحت رعايتكم.
مع خالص تحياتي

وليد صالح الكليب

الموضوع: شكر وتقدير
أود أن أعبر عن شكري لمجهودكم ودعمكم لي كمريض في 

منشأتكم. وخاصة ماريان كيني، وأنا ممتنة لطريقتكم في تلقى 
الحالة في قسم الطوارئ وعلى تواجدكم وهدوئكم وفريق عملكم 
الطيب، كما الحظت أن طريقتكم في التعامل مع المرضى تتسم 

بالود والدعم، حتى وإن كانت تبدو اإلدارة  مجهدة لكنكم ظللتم 
تبدون االهتمام لنا كمرضى. 

كما أود أن أقدم شكري لمديرين الطوارئ لديكم على فريق عملهم 
الرائع وباألخص الدكتور رضا المؤمن، والفني والي فاجاردو، وتومي، 

وخالد، واألنصاري، وعالء ناصر.
شكًرا جزياًل لكم 

عقروق

الموضوع: شكر وتقدير
تحياتي جميًعا،

أرسل هذا االيميل ألعبر عن امتناني لجميع فريق الخدمات الطبية 
الطارئة خاصة الذين عملوا في ليلة 24 يونيو، حين حضر زوجي إلى 

المستشفى وهو يعاني من أزمة حادة.
خالل الوقت الذي قضاه في قسم الخدمات الطبية الطارئة، كنت 
أشعر أنني محاطة بأسرتي، حيث كان كل فرد في هذه الليلة يبدي 

اهتمام مع أعلى معايير الرعاية، وعندما كنت بينكم خففتم عني 
الضغط والقلق على حالة زوجي والذي خرج من المستشفى بفضل 

الله واآلن يشعر أنه بصحة جيدة.  
لذا اسمحوا لي أن أعبر عن شكري ألسرتي في قسم الخدمات 

الطبية الطارئة وجزيل الشكر إلى كال من باول، كريمة، سام، بريان، 
روز، سهام والدكتور بارفيز الذي اعتنى بحالة زوجي.

كما أو أن أعبر عن تقديري لقسم طب القلب بما في ذلك الدكتورة 
رباب، الدكتور رشدي، وأخير وليس أخًرا رئيسة التمريض سماح 
التي كانت تتابع اإلجراءات بينما كنت في المنزل وتطلعني على 

المستجدات.
شكًرا لكل فرد اتصل أو ارسل لي رسالة يسألني عن صحة زوجي، 

وأتمنى لكم وافر الصحة.
ال استطيع عن أعبر عن مقدار شكري وتقديري لكم جميعا على هذا 
الدعم والرعاية الرائعة التي قدمتموها وفخورة بكوني جزء من هذا 

الفريق الرائع. 

مع خالص شكر وامتناني
آالء األنصاري  

أود أن أعبر عن شــكري 
للدكتــور الملحــم والفريق 

في قســم النساء 
والــوالدة، حيث أصبح 
مســتوى الحديد لدي 

اآلن طبيعي، واســتعدت 
طاقتــي وحيويتــي، وأنا اآلن 

مســتعدة لقيادة مبادرة 
جديــدة مؤثــرة في عملي.
أتمتــع حالًيــا بصحة جيدة.

تعليــق مريض

رسائل شكر وتقدير
خطابات التقدير - ردود فعل المريض في كلماتهم الخاصة

صفحة 30
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رسائل شكر وتقدير
خطابات التقدير - ردود فعل المريض في كلماتهم الخاصة

خطاب شكر وتقدير
16 سبتمبر 2019 

الزمالء األفاضل،
يسعدني أن أبلغكم وأشاركم شهادة الشكر والتقدير الصادرة من وزارة الصحة عن التزامنا 

باللوائح الخاصة باإلبالغ عن حاالت التطعيم اإللزامي في نظام حصن.
 حيث كان معدل امتثال مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نموذًجا للتمييز وساهم في 
تحسين مؤشر االمتثال للمنطقة بالكامل. ما ساهم على تحقيق هذا هو فريقنا في 

الرعاية األولية )الممرضات، اإلداريين، واألطباء، وغيرهم(.
شكر لكل من ساهم في حماية صحة سكاننا.

مع خالص تحياتي

دكتور محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي لصحة السكان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ترتبط الرعاية الصحية المنزلية بفوائد متعددة للمريض، بما في ذلك تحسين نوعية الحياة وتقليل التوتر وزيادة 
الرضا. نتيجة لذلك، تم إطالق خدمة بقيق للرعاية الصحية المنزلية خالل فصل الصيف. تشمل هذه الخدمة 

متخصصي الرعاية الصحية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي المدربين تدريبًا خاصًا على الذهاب إلى منازل 
المرضى الذين ال يستطيعون زيارة المركز وتقديم خدمات مثل تضميد الجروح وسحب الدم إلجراء الفحوصات 

المخبرية. لمعرفة ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مؤهلين ، تحدث إلى طبيب الرعاية األولية في مركز 
بقيق الصحي

الخدمة متوفرة من األحد إلى الخميس من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 2 ظهرًا. لمزيد من المعلومات، اتصل  
بعالقات المرضى في البقيق على 8218/ 8176- 565.

الصورة على اليمين هي رسالة تقدير من أحد المرضى إلى فريق بقيق للرعاية الصحية المنزلية.

مركز بقيق الصحي يطلق خدمة الرعاية 
الصحية المنزلية
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 تعرفوا على موظفينا
"أعطى لي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الفرصة 

ألتحدى نفسي لخلق بيئة رعاية أفضل لمرضانا 
وموظفينا. السالمة والوقت والتكلفة هي العناصر 

الرئيسية لعملي في إدارة المرافق والخدمات".
وضاح الحزامي

مهندس ميكانيكي مساعد
قسم إدارة المرافق والخدمات

"أنا سعيد ألنني أستطيع تقديم أفضل رعاية طبية 
لمريضي في المملكة العربية السعودية".

د. محمد العوامي
طبيب أمراض الجهاز الهضمي

دائرة الطب التخصصي

"إنه لمن دواعي سروري االنضمام لمركز 
أرامكو الطبي، وأتطلع بحماس  جونز هوبكنز 

للمساهمة في توسيع المستشفى من خالل 
تقديم أفضل الخدمات في عيادة السمعيات".

نايف العقاب، 
أخصائي أول سمعيات،

عيادة السمعيات،
مركز األحساء الصحي

صفحة 32
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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 2. اضغط على

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

Change Medical Provider على
 ،Change Medical Provider 5. 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
7:30 صباحا - 3 مساًء

كيفية االتصال بخط الرعاية التمريضية:
اتصل على 4444-٣٠5-8٠٠ أو

8٣-٧٠888
ثم اتبع اإلرشادات للتحدث إلى أحد ممرضي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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متى يتعين علينا إجراء تصوير الثدي بالماموجرام

كم مرة تحتاج النساء لتصوير الثدي 
بالماموجرام؟ الدكتورة سوزان هارفي، 

مديرة تصوير الثدي في جونز هوبكنز في 
بالتيمور، ميريالند، الواليات المتحدة 

األمريكية، تقدم اإلجابة.
قد يجعلك تعارض المبادئ التوجيهية 

بشأن السن لبدء تصوير الثدي بالماموجرام 
في حيرة من أمرك. تبدأ من 40 سنة، أو 

50؟ كل عام، كل عامين؟ 
تحافظ كلية جونز هوبكنز للطب، إلى جانب 

الكلية األمريكية لألشعة وجمعية تصوير 
الثدي، على توصيتها للنساء المعرضات 

للخطر المتوسط   بإجراء فحص سنوي 
روتيني من عمر 40 إلى 80 عاًما. قد تبدأ 

النساء المصابات بعوامل خطر محددة قبل 
سن األربعين. 

يجب عليك مناقشة خيارات الفحص 
الفردية الخاصة بك مع طبيبك.

لماذا يجب أن تبدأ في تصوير الثدي بأشعة 
الماموجرام في سن 4٠؟

تصوير الثدي بالماموجرام هو أفضل دفاع 
ضد سرطان الثدي. يكتشف التصوير 

الشعاعي للثدي معظم أنواع السرطان 
لدى النساء الالئي ال يظهرن أي أعراض 
أو الذين يعتبرون أقل عرضة للخطورة. 

يمكن أن تكون اإلنذارات الكاذبة مرهقة، 
ولكن الحقيقة هي أن االكتشاف المبكر 

ينقذ األرواح. واحد من كل ستة سرطانات 
يحدث في النساء من سن 40 إلى 49.

يساعد تصوير الثدي باألشعة الماموجرام 
للنساء البالغات من العمر 4٠ عاًما أو أكبر 

على اكتشاف سرطان الثدي في وقت 
مبكر، عندما يكون أكثر قابلية للعالج، 

مما يؤدي إلى عالج أقل عدوانية وارتفاع 
معدل البقاء على قيد الحياة.

لتقليل خطر ظهور نتائج ايجابية كاذبة، 
توصي الدكتورة سوزان هارفي المرضى 
بأن يطلبوا تركيب التوليفة المقطعية، 

المعروف باسم تصوير الثدي بالماموجرام 
ثالثي األبعاد. وتقول: "يوفر التصوير 

الشعاعي الثالثي األبعاد صورة أوضح 
لكل طبقة من الثدي، مما يوفر رؤية أكبر 

لطبيب األشعة. ينتج عن ذلك فرصة 
أقل بنسبة تتراوح بين 20 و 40 في المائة 

الستدعائها مرة أخرى إللقاء نظرة ثانية، 
وتكتشف المزيد من أنواع السرطان".

توصيات فحص سرطان الثدي
فيما يلي اإلرشادات الموصى بها للكشف 

عن سرطان الثدي حسب العمر وعامل 
الخطر:

بدًءا من ١6 إلى ١8:
الفحص الذاتي للثدي	 

يعد سرطان الثدي أحد السرطانات القليلة 
التي تشعر بها أحياًنا. من المهم أن تعتاد 

على شعور ثدييك بشكل طبيعي حتى 
تتمكن من التعرف على أي تشوهات. قد 
تكون أنسجة الثدي متكتلة، ولكن إذا كنت 

تعتقد أنك تشعر بشيء غير طبيعي، فيجب 
عليك االتصال بطبيبك.

٢٠ سنة فصاعًدا:
فحص الثدي السريري السنوي	 

يتم إجراء هذا عادًة في الفحص الطبي أو 
البدني السنوي.

4٠ سنة فصاعًدا:
فحص الثدي السريري السنوي	 
تصوير الثدي بالماموجرام السنوي	 

ال يوجد سن موصى به يجب أن تتوقف 
فيه عن تلقي صور الثدي بالماموجرام، ما 
لم يكن لديك أقل من خمس سنوات من 
العمر المتوقع بسبب الشيخوخة أو غيرها 

من األمراض.
4٠ سنة فصاعًدا، مع عوامل عالية المخاطر

فحص الثدي السريري السنوي	 
تصوير الثدي بأشعة الماموجرام 	 

السنوي
التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي 	 

)أو الموجات فوق الصوتية للثدي 
ألولئك الذين ال يستطيعون إجراء 

التصوير بالرنين المغناطيسي(

تم نشر هذا المحتوى في األصل من قبل مكتب 
التسويق واالتصاالت في كلية الطب بجامعة 

جونز هوبكنز وتم إعادة طباعته هنا بإذن من 
ذلك المكتب. غير مسموح إعادة استخدامه 

أو طبعه. تهدف المعلومات إلى تثقيف القراء 
وليست بدياًل للتشاور مع الطبيب.

صفحة 34
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يجيب الدكتور ديفيد إيوس من مركز جونز هوبكنز ألمراض الثدي 
والدكتورة سوزان هارفي من قسم األشعة بجونز هوبكنز عن 
أسئلة تتعلق بموعد البدء بجدولة تصوير الثدي بالماموجرام، 

وماذا تفعل إذا اكتشفت كيس بالثدي وأكثر من ذلك.

س: أعرف عدة أشخاص في الثالثينيات من العمر يعانون من 
سرطان الثدي. لماذا قيل لنا عدم إجراء تصوير الثدي بالماموجرام 

حتى سن 4٠ سنة؟

ج: ترتبط اإلصابة بسرطان الثدي ارتباًطا وثيًقا بالعمر. كلما 
تقدمنا   في السن، تزداد المخاطر. في حين أن النساء يصبن 
بسرطان الثدي في الثالثينيات من العمر، فإن فحص جميع 
السكان في الثالثينيات من العمر لن يوفر الفائدة المرجوة 

للتشخيص المبكر.

س: هل هناك أي خطر في تصوير الثدي بالماموجرام؟ إذا 
كان األمر كذلك، فلماذا نشجع النساء على إجراء اختبار فحص 

محفوف بالمخاطر؟

ج: على حد علمنا، بالنسبة ألولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30 
عاًما، ال يوجد دليل على أن التعرض اإلشعاعي للماموجرام يزيد 

من خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
تم نشر هذا المحتوى في األصل من قبل مكتب التسويق واالتصاالت 

في كلية جونز هوبكنز الطبية. تمت إعادة طباعته هنا بإذن من ذلك 
المكتب. غير مسموح إعادة استخدام وإعادة الطبع. تهدف المعلومات 

إلى تثقيف القراء وليست بدياًل للتشاور مع الطبيب.

سرطان الثدي
إجابات من خبراء – دكتور ديفيد أووس والدكتورة سوزان هارفي

س: هل الخراجات في الثدي خطيرة؟ هل يمكن أن تصبح 
سرطانية ويجب إزالتها؟

ج: هناك العديد من أنواع الخراجات المختلفة. يطلق على 
معظمهم الخراجات البسيطة وال ترتبط بسرطان الثدي أو خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي. أفضل طريقة لتقييم الخراجات هي 
باستخدام الموجات فوق الصوتية للثدي.

س: هل يجب على جميع النساء الحصول على فحص باألشعة 
فوق الصوتية وتصوير الثدي بالماموجرام سنوًيا؟

ج: توصي إرشادات الفحص التي نتبعها بأخذ صور بالماموجرام 
السنوية ابتداًء من سن األربعين. قد يكون هذا مختلًفا بالنسبة 

للنساء المعرضات للخطر. يعتمد استخدام الموجات فوق 
الصوتية كملحق لتصوير الثدي بالماموجرام على عدة عوامل.
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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 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
التميز في رعاية المرضى    

صفحة 36
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"أشكر المستشفى 
على الخدمات 

والكادر الوظيفي 
والخدمات 
المقدمه"

"كانوا متساعدين 
وسريعين االستجابه 

ووفروا كل شي 
والعالج كان توفيره 

سريع "

"انا جدا فرحة بالخدمات 
المقدمة يقومون 

بتقديم الشرح الكافي 
والوافي عن كل 

مايتعلق بحالتي الصحي 
والنظافة على مستوى 
عالي - االطباء رائعين!"

المستشفى رائع 
والخدمات رائعه

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

فأنا اتعالج بمستشفى 
المواساة وتم نقلي لمركز 

جونزهوبكنز لعدم توفر 
أسره بالمواساه وهناك 

فرق كبير فأنا أفضل مركز 
جونز هوبكنز فهو أفضل 

مركز!"

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

االخرى منذ دخولي 
وحتى خروجي"

"أشكرك على اجرائك االستبيان 
معي وعلى االحترام المقدم لي 

من خالل اجرائك االستبيان معي 
واقيمك بجيد جدا - واشكر جميع 

الطاقم الطبي على ما قدموه 
لي من خدمات ومن عالج واشكر 

المستشفى واعتبره من افضل 
الذي  بالعالم  المستشفيات 

معها" لت  تعام

صوت المرضى:

التميز في رعاية المرضى                                                                                                
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العودة إلى الصحة المدرسية 
نصائح التغذية العامة للطالب

يحتاج الطالب إلى تناول وجبات مغذية ومتوازنة بكميات مناسبة 
لتلبية احتياجاتهم التنموية. ويؤثر سوء التغذية واختيار األطعمة 

والمشروبات غير الصحية سلًبا على صحتهم، مثل صحة العظام 
والقلب، والمناعة، والصحة العقلية، ومستوى النشاط، والصحة 

االجتماعية، كما تؤثر على قدراتهم األكاديمية.
التغذية الجيدة ضرورية للنمو وتوفير العناصر الغذائية الضرورية 

لحياة صحية. إن سوء التغذية واالستهالك المفرط للدهون 
المشبعة والسكر يزيدان من مخاطر اإلصابة باألمراض غير 

المعدية، مثل السكري والسمنة وضعف العظام.
ُينصح اآلباء بتوفير األطعمة الصحية والمشروبات في المنزل 	 

وتقديم المشورة ألطفالهم لتناول وجبات رئيسية ووجبات 
ثانوية خفيفة ومتوازنة. تخطي الوجبات ليس خياًرا صحًيا.

تناول دائًما وجبة فطور متوازنة قبل الذهاب إلى المدرسة. 	 
هذا يدعم التفكير المعرفي والتركيز ويحسن القدرة على 

التعلم.
يجب أن يستهلك الطالب ثالث وجبات رئيسية ووجبتين أو 	 

ثالث وجبات خفيفة يومًيا.

يجب على أولياء األمور والمعلمين أن يكونوا مثااًل يحتذى 	 
به من خالل تناول األطعمة والمشروبات الصحية، والنشاط 

والحفاظ على وزن الجسم السليم.
ُينصح الطالب باستخدام نموذج "الطبق" في وجباتهم 	 

، والذي يتكون من مجموعات الطعام التالية: ربع الطبق 
مخصص للحبوب الكاملة، أو الحبوب غير المحالة، أو خبز 

القمح الكامل، أو األرز، أو الباستا، أو البطاطا )في الفرن أو 
السلوقة(. يوفر هذا للجسم الطاقة واأللياف والعديد من 

الفيتامينات والمعادن الضرورية. يكون الربع اآلخر من الطبق 
مخصص للفواكه )العصير الطازج أو غير المحلى(. توفر 

الفواكه الفيتامينات واأللياف ومضادات األكسدة التي تدعم 
صحة القلب والصحة العقلية والمناعة وتقلل من مخاطر 

اإلصابة باألمراض. من األفضل تناول الفواكه الكاملة بداًل 
من العصائر. الربع اآلخر من الطبق مخصص للخضروات 

التي توفر الفيتامينات األساسية واأللياف ومضادات 
األكسدة، وأخيرًا ربع الطبق مخصص للبروتين، والذي يشمل 

اللحوم الخالية من الدهون، أو الدواجن المزوعة الجلد، أو 
المأكوالت البحرية، أو البيض، أو الجبن قليل الدسم، أو 

قسم التغذية الطبية وخدمات الغذاء

صفحة 38
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اللبنة، أو زبدة الفول السوداني .
المشروبات الصحية: الحليب قليل الدسم أو الخالي من 	 

الدسم ومنتجات األلبان األخرى. يوفر هذا للطالب البروتين 
والكالسيوم وفيتامين د الالزم لصحة العظام. يحتاج الطالب 

إلى ثالثة أكواب من الحليب أو اللبن أو اللبن يومًيا لتلبية 
احتياجاتهم اليومية من الكالسيوم. 

األطعمة الصحية والمشروبات لألطفال:
يعد الماء من العناصر الغذائية األساسية للنمو والتطور 	 

ولصحة الوظائف الحيوية مثل الهضم واالمتصاص والدورة 
الدموية وكذلك صحة الجلد. يجب أن يشرب الطالب ستة إلى 

سبعة أكواب من الماء يومًيا.
حليب قليل الدسم وغير مدهون ومنتجات األلبان األخرى 	 

بداًل من منتجات الدسم الكاملة لتقليل السعرات الحرارية 
والدهون المشبعة.

الحبوب الكاملة أو الحبوب بداًل من المواد المكررة )مثل 	 
الدقيق األبيض( لزيادة تناول األلياف والمواد المغذية األخرى

الفواكه الطازجة أو المجففة بداًل من العصائر والخضروات 	 
المعلبة أو المحالة. أفضل الطرق الستهالك الخضروات هي 
على مطهوة على البخار، أو مخبوزة، أو محمرة بالتقليب، أو 
مشوحة بداًل من المقلية أو مع الزبدة أو الكريمة المضافة.

األطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الخالية من الدهون، 	 
والدواجن الخالية من الجلد، والحبوب المدعمة، وصفار 
البيض. يتم امتصاص الحديد في البقوليات المطبوخة 

والخضار الورقية الخضراء بشكل سيئ، لكن فيتامين )ج( 
الموجود في ثمار الحمضيات والطماطم والفلفل األخضر، 

يمكن أن يعزز امتصاصه.
أفضل الزيوت المستخدمة في تحضير الطعام هي زيت 	 

الزيتون، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة، أو زيت الكانوال. 
ال ينصح باستخدام الدهون الحيوانية، أو الزبدة، أو السمن 

البلدي، أو السمن النباتي، أو زيت جوز الهند، أو زيت النخيل. 
إن أكثر الطرق الصحية إلعداد الطعام هي البخار، أو الخبز، 

أو الشواء، بداًل من القلي. هذا يقلل من استهالك الدهون 
والسعرات الحرارية الزائدة.

خيارات لتناول وجبات خفيفة صحية في المدرسة:	 
اللبن قليل الدسم	 
زبادي قليل الدسم أو خالي الدسم	 
فطائر الفاكهة المصنوعة من دقيق القمح الكامل	 
بودنج مصنوع من لبن وفواكه قليلة الدسم أو غير دهنية	 
مكعبات الجبن قليلة الدسم والفواكه	 
بيتزا محضرة من دقيق القمح الكامل وتعلوها جبنة قليلة 	 

الدسم، أو دجاج منزوع الجلد، أو خضروات 
شطائر محضرة مع خبز القمح الكامل والجبن قليل الدسم	 

لبنة قليلة الدسم أو الحمص مع الخضار	 
شطائر الدجاج منزوع الجلد، أو البيض، أو زبدة البازالء 	 

المقرمشة، أو سمك التونة، أو اللحم الطري مع شرائح 
الطماطم أو الخيار

فطيرة فواكه مصنوعة من دقيق القمح الكامل أو كعكة 	 
الموز أو كعكة الجزر

الخضار النيئة أو المطبوخة	 
الفشار الخالي من الدهون	 
بطاطا مشوية مغطاة بالجبن قليل الدسم أو اللبنة	 
شطائر الزعتر المصنوع من خبز القمح الكامل والمحشوة 	 

بلبنة قليلة الدسم أو الجبن مع شرائح الطماطم أو الخيار

أهم نصائح التغذية والصحة والسالمة للطالب:
اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام لقتل الجراثيم ومحاربة 	 

العدوى.
اهتم بأسنانك. نظف أسنانك بعد وجبات الطعام وقبل 	 

النوم، وقم بزيارة عيادة األسنان مرة واحدة على األقل كل 
عام أو عند الحاجة، وقلل من تناول الحلويات والمشروبات 

السكرية لتجنب تسوس األسنان.
الحفاظ على وزن صحي للجسم.	 
كن نشيًطا ومارس التمارين بانتظام لمدة ساعة على األقل 	 

يومًيا. قلل من وقت التلفزيون/الشاشة إلى ساعة واحدة في 
اليوم.

كن آمنا في جميع األوقات. تذكر ارتداء حزام األمان عند 	 
الركوب في السيارة واستخدام الخوذة عند ركوب الدراجة.

ال تستهلك إال األطعمة واألشربة المأمونة وتحقق من 	 
تواريخ انتهاء الصالحية عند التسوق.

تجنب استهالك المكسرات أو البذور المباعة في حاويات 	 
مفتوحة لتجنب السموم التي تنتجها القوالب. من اآلمن 
شراء المكسرات والبذور في عبوات مغلقة، وعندما يتم 
فتحها، يجب االحتفاظ بها في حاويات محكمة اإلغالق.

النوم ما ال يقل عن 7-8 ساعات في اليوم. قلل من 	 
استهالكك للمشروبات المحتوية على الكافيين، مثل الشاي 

أو القهوة أو الكوال قبل الذهاب إلى السرير. يجب أن تعتل 
في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تحدث إلى المدرسين وأولياء األمور إذا كنت تشعر بالمرض، 	 
أو تعاني من عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الشهية، أو التبول 
المتكرر، أو تغير مفاجئ في صحتك. اطلب من والديك تحديد 

موعد إلجراء فحص طبي سنوي.
تجنب حمل الحقائب المدرسية الثقيلة ألنها يمكن أن تسبب 	 

أضراًرا دائمة للعمود الفقري، والرقبة، والكتفين ويمكن أن 
تتسبب في عدم توازن ووضعية جسم غير صحيحة.
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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 911.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل  بقيق، اتصل 	 
على الهاتف رقم: 0110 572 13 966+

األحساء: اتصل على 911	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:0911 673 13 966+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: 7911 576 13 966+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-4444-305-800 من 
داخل المملكة أو 3888-870-13-966+ من خارج 

المملكة

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

0556000468 بعد الساعة الرابعة مساًء.

إذا كان لديك مشكلة طبية حالية، فقم بعمل موعد 
مع طبيب الرعاية األولية الخاص بك. أما في حالة 

الطوارئ الطبية، فاذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في 
أقرب مستشفى لك.

المواعيد: لعمل موعد طبي أو موعد أسنان 	 
وللوصول للعديد من الخدمات الطبية، اتصل 

على:

مركز االتصال المركزي من داخل المملكة 	 
على الهاتف رقم 4444- 305 -800

من خارج المملكة على الهاتف رقم     	 
 +966-13-870-8883

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم 8400-870، 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 18 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 12 أسبوع أو 
أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل باللغة 

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

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كنت 
حاماًل 30 أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

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

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

اتصل على الهاتف رقم 4444- 305 -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  0556000468 خارج 
أوقات العمل الرسمية ألمور الرعاية 

الصحية الطارئة فقط والتي تهدد الحياة، 
كنقل مريض من مستشفى آلخر إلجراء 

عملية طارئة، أو للحصول على خدمة 
غير متوفرة في المرفق الطبي المسجل 

به. للمشاكل غير المستعجلة، اتصل 
من داخل المملكة على الهاتف رقم              

4444- 305 -800  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-13-870-8883        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

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

وملصقات وقوف سيارات للمعوقين
قم بزيارة مكتب االتصال الطبي

مكاتبنا مفتوحة من يوم األحد إلى الخميس من 
الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 4 مساًء للمسائل 

فريق عالقات 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 7 صباًحا حتى الساعة 4 عصرًا للمسائل 

العاجلة. أثناء وجودك في المركز، 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 61، 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 2، الطابق األرضي
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