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داخل هذا العدد
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قصة نجاح في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي
نجيبة الُخنيزي

أنا عضوٌة في مجموعة تعرف باسم ’األشخاص ذوي اإلعاقات‘ وفق المرسوم الملكي األخير، ما دفعني إلى تذكر نشأتي كطفلة 
ذات احتياجات خاصة، وهذا أمر ال أفّكر به كثيًرا. أصبت في طفولتي بشلل األطفال، الذي أّثر على عضالت ساقي اليمنى، 

والحمد لله، كانت ساقي الُيسرى على ما يرام.
أحببت اللعب مع أصدقائي والذهاب إلى المدرسة كغيري من األطفال، لكنني واجهت صعوبًة بالغًة عند المشي لمسافات 

طويلة، ووجب على الجلوس واالستراحة قلياًل قبل متابعة المشي. لكن أصدقائي كانوا يفضلون أخذ استراحة معي لكي أتمّكن 
من السير برفقتهم أعتبر نفسي محظوظًة ألنني كنت محاطًة بعائلة داعمة وأصدقاء أوفياء. استخدمت جهاز تقويم العظام بعمر 

ثماني سنوات لدعم رجلي ومنذ ذلك الوقت أصبح السير جزًءا من روتيني اليومي.
ولطالما كنت شخًصا نشيًطا وأنا تجسيد لما يقوله األطباء عن مرضى شلل األطفال، إذ يتمتع غالبيتهم بنشاط كبير وعزم صارم. 

وأعتقد أن األلم الذي شعرت به عند الجلوس لفترة طويلة هو سبب نشاطي، إذ أشعر برغبة قوية للتحّرك.
وعلى مر السنين الماضية، لم أسمح للظروف بتثبيط عزيمتي وعلى العكس فعلت كل ما أردت فعله مشيت ولعبت ورقصت 

وتسلقت وسبحت ومارست الرياضة. حظيت بوالدْين مميزْين قّدما لي الدعم وعامالني كشخص راشد، عوقبت عند الضرورة 
مثل أخوتي وأخواتي. لم أَر إعاقتي في أعينهم وهذا ما سمح لي بالنضوج والعيش باستقالل.

سمحت لي عائلتي بالذهاب لدراسة إدارة المستشفيات في جامعة في الرياض بعد أن أصبحت مستعدًة إلكمال دراساتي العليا. 
وكانت أول مرة أعيش فيها بعيدًة عن عائلتي ومّكنني ذلك من اكتشاف مدى قوتي ألنني لم أتلقَّ أي معاملة خاصة من زمالئي 

الطالب أيًضا.
وعدت إلى المنطقة الشرقية بعد تخرجي في عام 1٩٩٩، وتقدمت للعمل في منّظمة الخدمات الطّبّية في أرامكو السعودّية. 
تلّقيت اتصااًل لتحديد موعد المقابلة وشعرت بسعادة غامرة ثم انتابني قلق شديد. ماذا لو ُرفضت بسبب اإلخفاق في اجتياز 

الفحص البدني للموظفين الُجدد؟ وأقلقني ذلك كثيًرا. ماذا لو نجحت في المقابلة وفشلت في الفحص البدني؟ هل تجعلني 
رجلي غير مؤهلة للعمل؟ هل سيرفضون توظيف شخص ذو إعاقة دائمة؟ لكن مخاوفي لم يكن لها أساس، حيث نجحت في 

الفحص البدني وحصلت على الوظيفة في العام ٢000.
الحظت على مّر السنين أن من يراني يشعر باألسى على حالتي بسبب 

رجلي. ويفترضون أنني سريعة التعب أو عاجزة عن القيام ببعض المهام 
لكنهم سرعان ما يوافقون ما يقوله األطباء عن مرضى شلل األطفال 

بعد التعمق في معرفتي قلياًل. 
لقد شغلت مناصب عدة أثناء عملي في منّظمة الخدمات الطّبية في 

أرامكو السعودية وفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي حالًيا، إذ عملت 
كمشرفة باإلضافة إلى العديد من المناصب اإلدارية األخرى.

وأشعر بالفخر عند الحديث عن إعاقتي ألنني استطعت تجاوز جميع 
العراقيل والعقبات، أنا محظوظة للغاية. وأنا أعمل حالًيا في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطّبي الذي يؤّمن لي كل ما أحتاجه لتحقيق أهدافي 
المهنية. ٣٨
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EMS Front Desk – creating an accessible 
environment of care

Secure Medication Cabinets
Secured medication management storage 
cabinets are now being upgraded in wards 
and units across JHAH. The cabinets allow 
patient and unit-speci�c medications to be 
securely stored close to the patients who 
need them, thus saving time, ensuring 
timely distribution of medications and 
providing quicker pain relief when needed.A concern was raised by a patient with special needs 

regarding the dif�culty experienced by persons in 
wheelchairs when trying to use the digital signature 
pads during admission to EMS. The Persons with 
Disabilities Subcommittee collaborated with IT to install 
an extension wire for the EMS digital signature pads to 
ensure ease of use and accessibility; living up to JHAH’s 
aim to offer an inclusive, adaptive environment.

Emergency 

Patient & Family Advisory Councils
Continuous excellence in medical care 
and improvement in patient and family 
experience cannot be achieved by 
healthcare providers in isolation. It 
requires patient and family involvement. 
JHAH staff members have established 
Patient and Family Advisory Councils 
(PFACs) covering all our facilities.

Executive Rounding
Executive rounding doesn’t necessarily bring 
new issues to the C-Suite. More often it allows 
C-Suite to add a wide-range of front-line 
perspectives to its understanding of an issue 
that has an impact across the organization.

Second Victim Support Program  
The patient is always our number one priority, and 
in the unfortunate event of a patient safety 
incident they are considered �rst victim. However 
the healthcare providers themselves may be 
considered second victims. These healthcare 
providers can be negatively affected, experience 
emotional distress, doubt, fear anxiety, and be 
traumatized by the event. The JHAH Second 
Victim Support Program has been initiated by the 
Community Counseling Clinic and Psychiatric 
Services Division to support JHAH’s staff with 
counseling services in these situations. 

Multidisciplinary Rounding: In 
the Intensive Care Unit (ICU)
Our staff hold multidisciplinary rounds partnering 
with patients and their loved ones to ensure that 
we take into account personal preferences and 
respect spiritual and cultural needs. Every 
morning, at the bedside in the ICU the patient, as 
possible, and their loved one are able to discuss the 
progress of the patient with the Care Team 
(Physician, Nurse, Physical Therapist, Respiratory 
Technician, Nutritionist, Case Manager and Social 
Worker). These conversations may focus on what is 
happening for the patient that day or addressing 
pain management.

Training and Education
Over 91 percent of JHAH staff 
members have successfully completed 
their Person-Centered Care 
experiential workshops for 
communication and compassion. 
Additionally, taking action in 
response to areas of growth from the 
Patient Satisfaction Survey, and 
requests from staff for more 
development, JHAH HR has added 
new courses on soft skills, 
communication and customer service.
.

The Welcome Guide Booklet is a part of 
ensuring a comfortable stay and to help 
personalize our care and services for patients 
and their loved ones. The booklet is available 
upon arrival in all inpatient room and was 
developed to answer questions raised by 
patients and family members through the 
Patient Satisfaction Survey, website feedback, 
and the Patient and Family Advisory Council.

Inpatient Welcome Guide Booklet
Radiology’s Calming Ambiance Gives Control to 
Patients
While undoubtedly representing the forefront in diagnostic 
technology, the person-centered environment created 
within Radiology for the 3T MRI is also about compassionate 
care. The reverberating noise of the MRI in operation has 
been reduced to a minimal background vibration. The 
feature that our patients comment positively on is the 
addition of the patient controlled immersive environmental 
displays, these offer both a sense of active participation for 
the patient and a more calming ambience.

Person-Centered Care 
is Everywhere التدريب والتعليم:

يأكمل أكثر من ٩1% من كادر مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ورش 

عمل تجريبّية ترّكز على رعاية المرضى 
وتختص بالتواصل معهم وتقديم 
الدعم لهم. ويتوّلى قسم الموارد 

البشرّية في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي مسؤولّية اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتحسين الجوانب التي تشير 
إليها نتائج استبيانات رضا المرضى. 

كما عمل، استجابًة لطلبات أفراد 
طاقم العمل، على تقديم دروس 
جديدة في المهارات االجتماعّية 

وخدمة العمالء ومهارات التواصل.

دليل الترحيب بالمرضى المقيمين
ُيعتبر دليل الترحيب جزًءا من جهود المركز لتأمين 
إقامة مريحة وخدمات خاصة بالمرضى وأسرهم. 

يتوفر الدليل في جميع غرف المرضى المقيمين فور 
وصولهم لإلجابة عن تساؤالت المرضى وأسرهم عبر 

استبيان رضا المرضى والتقييم على الموقع اإللكتروني 
والمجلس االستشاري الخاص بالمريض وأسرته.

خزانات أدوية آمنة
يعمل المركز حالًيا على تطوير مخازن أدوية آمنة في 

جميع الوحدات واألجنحة ضمن مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي. إذ سيتّم تخزين أدوية المرضى أو 

األقسام بشكل آمن وقريب من المرضى، ما يؤّدي 
إلى توفير الوقت وتوزيع األدوية بشكٍل دقيق وتزويد 

مكتب تقديم الخدمات الطبّية الطارئة - إرساءالمريض بالمسّكنات بأسرع وقت ممكن عند الضرورة.
 بيئة غنّية بالرعاية

عّبر مريض من ذوي االحتياجات الخاصة عن الصعوبة التي 
يواجهها المقعدون عند استخدام ألواح التوقيع الرقمّية أثناء 

دخول مكتب الخدمات الطبّية الطارئة. وتعاونت اللجنة الفرعية 
لذوي االحتياجات الخاصة مع قسم تكنولوجيا المعلومات 

لتركيب سلك إضافي في ألواح التوقيع الرقمّية للتأكد من 
سهولة استخدامها والوصول إليها وجّسد ذلك سعي مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطّبي الدائم لتوفير بيئة تالئم الجميع.

برنامج دعم ضحايا الدرجة الثانية  
يحتل المريض صدارة أولوياتنا، وهو يعتبر ضحّية من الدرجة األولى بسبب 

تعرضه لحادث مؤسف أثر على صحته بشكل سلبي. لكن يعتبر مقدمو 
الرعاية الصحّية ضحايا من الدرجة الثانية. فقد يصبح مقدمو الرعاية الصحّية 
عرضًة للتأثيرات السلبّية والصدمات العاطفية والتوتر والخوف والقلق وقد 

تتأثر صحتهم العقلّية بسبب حادث ما. انطلق برنامج دعم ضحايا الدرجة 
الثانية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي بفضل جهود مجتمع العيادة 

االستشارّية وقسم الخدمات النفسّية بهدف تقديم الخدمات االستشارّية 
إلى كادر المركز عند مواجهتهم لتلك الظروف.

 رعاية محورها األشخاص
 في كل مكان
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EMS Front Desk – creating an accessible 
environment of care

Secure Medication Cabinets
Secured medication management storage 
cabinets are now being upgraded in wards 
and units across JHAH. The cabinets allow 
patient and unit-speci�c medications to be 
securely stored close to the patients who 
need them, thus saving time, ensuring 
timely distribution of medications and 
providing quicker pain relief when needed.A concern was raised by a patient with special needs 

regarding the dif�culty experienced by persons in 
wheelchairs when trying to use the digital signature 
pads during admission to EMS. The Persons with 
Disabilities Subcommittee collaborated with IT to install 
an extension wire for the EMS digital signature pads to 
ensure ease of use and accessibility; living up to JHAH’s 
aim to offer an inclusive, adaptive environment.

Emergency 

Patient & Family Advisory Councils
Continuous excellence in medical care 
and improvement in patient and family 
experience cannot be achieved by 
healthcare providers in isolation. It 
requires patient and family involvement. 
JHAH staff members have established 
Patient and Family Advisory Councils 
(PFACs) covering all our facilities.

Executive Rounding
Executive rounding doesn’t necessarily bring 
new issues to the C-Suite. More often it allows 
C-Suite to add a wide-range of front-line 
perspectives to its understanding of an issue 
that has an impact across the organization.

Second Victim Support Program  
The patient is always our number one priority, and 
in the unfortunate event of a patient safety 
incident they are considered �rst victim. However 
the healthcare providers themselves may be 
considered second victims. These healthcare 
providers can be negatively affected, experience 
emotional distress, doubt, fear anxiety, and be 
traumatized by the event. The JHAH Second 
Victim Support Program has been initiated by the 
Community Counseling Clinic and Psychiatric 
Services Division to support JHAH’s staff with 
counseling services in these situations. 

Multidisciplinary Rounding: In 
the Intensive Care Unit (ICU)
Our staff hold multidisciplinary rounds partnering 
with patients and their loved ones to ensure that 
we take into account personal preferences and 
respect spiritual and cultural needs. Every 
morning, at the bedside in the ICU the patient, as 
possible, and their loved one are able to discuss the 
progress of the patient with the Care Team 
(Physician, Nurse, Physical Therapist, Respiratory 
Technician, Nutritionist, Case Manager and Social 
Worker). These conversations may focus on what is 
happening for the patient that day or addressing 
pain management.

Training and Education
Over 91 percent of JHAH staff 
members have successfully completed 
their Person-Centered Care 
experiential workshops for 
communication and compassion. 
Additionally, taking action in 
response to areas of growth from the 
Patient Satisfaction Survey, and 
requests from staff for more 
development, JHAH HR has added 
new courses on soft skills, 
communication and customer service.
.

The Welcome Guide Booklet is a part of 
ensuring a comfortable stay and to help 
personalize our care and services for patients 
and their loved ones. The booklet is available 
upon arrival in all inpatient room and was 
developed to answer questions raised by 
patients and family members through the 
Patient Satisfaction Survey, website feedback, 
and the Patient and Family Advisory Council.

Inpatient Welcome Guide Booklet
Radiology’s Calming Ambiance Gives Control to 
Patients
While undoubtedly representing the forefront in diagnostic 
technology, the person-centered environment created 
within Radiology for the 3T MRI is also about compassionate 
care. The reverberating noise of the MRI in operation has 
been reduced to a minimal background vibration. The 
feature that our patients comment positively on is the 
addition of the patient controlled immersive environmental 
displays, these offer both a sense of active participation for 
the patient and a more calming ambience.

Person-Centered Care 
is Everywhere

قسم األشعة يمنح المرضى إحساًسا بالتحّكم بفضل 
جوه الهادئ

يتضّمن قسم األشعة أحدث أدوات تقنيات التشخيص، 
ليوفر بيئة مريحة للمريض أثناء خضوعه للتصوير 

بالرنين المغناطيسي الذي يبلغ مجاله ٣ تسال. ونجحت 
محاوالت تقليل الضجيج الناجم عن عمل جهاز الرنين 

المغناطيسي ليصل إلى الحد األدنى من االهتزاز. وعّبر 
المرضى عن إعجابهم بميزة إضافة شاشات تعرض 

مشاهد طبيعّية خاّلبة يختارها المريض، وهذا ما يمنح 
المرضى إحساًسا بالمشاركة الفّعالة فضاًل عن توفير جّو 

مريح وهادئ.

المجالس االستشارّية للمريض واألسرة:
ال يستطيع مقّدمو الرعاية الصحّية 

لوحدهم تحقيق التمّيز المستمر في الرعاية 
الصحّية وتحسين تجارب المريض واألسرة، 
بل يتطّلب األمر أخذ آراء المريض واألسرة 

بعين االعتبار. ولهذا السبب أّسس كادر 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي مجالس 

استشارّية للمريض واألسرة في جميع 
منشآت المركز.

تفاعل الرؤساء التنفيذّيين مع الموظفين
ال يؤدي تفاعل الرؤساء التنفيذّيين مع موظفي 

الصفوف األمامّية إلى اّطالع الرؤساء على مشاكل 
جديدة، بل يتيح لهم الحصول على مجموعة واسعة 
من وجهات النظر الواقعّية لفهم تأثير مشكلة على 

مختلف أقسام المؤّسسة.

الزيارات متعددة االختصاصات: في وحدة 
العناية المرّكزة

يقوم طاقم العمل لدينا بزيارات لمختلف 
االختصاصات، بالمشاركة مع المرضى وذويهم 
للتأكد من أخذ وجهات نظرهم الشخصّية بعين 
االعتبار واحترام احتياجاتهم الروحّية والثقافّية. 
ويستطيع المريض مناقشة حالته مع أسرته 

وفريق الرعاية الصحّية في كل صباح )يتضمن 
الفريق: األطباء وطاقم التمريض والمعالج 

الفيزيائي وأخصائي أجهزة دعم التنفس 
وأخصائي التغذية ومدير الحالة وعامل اجتماعي(. 

قد ترّكز تلك المحادثات على حالة المريض في 
ذلك اليوم أو طريقة إدارة األلم.
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 التغذية وداء السكري 

هناك عالقة وثيقة بين ما يأكله المرء وبين كمية السكر في دمه. أن 
اختيارات الطعام السليمة تساعد المرء في ضبط مستوى سكر الدم 

وفي ضبط داء السكري.
ُيعتبر مخطط الوجبات دلياًل ُيخبر المرء عن أنواع الطعام التي يجب أن 

يتناولها في الوجبات الرئيسية وفي الوجبات الفرعية الخفيفة. كما 
أن خطة الوجبات تحدد كمية الطعام التي يجب أن يتناولها الشخص. 

وبالنسبة لألشخاص المصابين بالداء السكري، فإن النظام الغذائي 
الصحي يجب أن يتكون من 40% إلى 60% الكاربوهيدرات، و٢0% 

البروتينات، و٣0% أو أقل من الدهون. ويجب أن يكون الطعام يحتوي 
على كميات قليلة من الكولسترول والملح والسكر الُمضاف.  

من الممكن أن يستطيع النظام الغذائي الصحي ضبط الداء السكري 
أو الوقاية منه. 

إن النظام الغذائي الصحي المتوازن أمر هام من أجل أي شخص، 
لكن له أهمية خاصة بالنسبة لألشخاص المصابين بداء السكري. 

يستطيع المرء أن يساهم في ضبط مستوى السكر في دمه 
عن طريق: 

االنتباه إلى مواعيد أكله، وإلى األشياء التي يأكلها، وكميتها. 	 
ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة. 	 
تناول الطعام على نحو منتظم. 	 
محاولة الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه. 	 

إن تناول الطعام على نحو منتظم يلعب دورًا كبيرًا في ضبط سكر 
الدم. وعندما يتناول اإلنسان الطعام على نحو منتظم على امتداد 
اليوم، فإن الكاربوهيدرات تتوزع توزعًا أفضل طيلة اليوم. ال يجوز 

أن يهمل المرء تناول وجبة من الوجبات الرئيسية أو الخفيفة، وال أن 
يؤخر وقت تناولها، ألن هذا يمكن أن يسبب اإلصابة بنقص سكر 

الدم مما يدفع المريض إلى اإلفراط في تناول الطعام. 
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بالنسبة لألشخاص المصابين بداء السكري من النوع ٢، يمكن أن 
ينجح ضبط النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة في ضبط سكر الدم 

إلى درجة تجعل تناول األدوية غير ضروري. كما أن النظام الغذائي 
السليم والتمارين الرياضية يساعدان أدوية داء السكري في ضبط 

مستوى سكر الدم بشكل أفضل. 
إن الوصول إلى وزن صحي يساعد أيضًا في تحسين استخدام 

اإلنسولين من قبل الجسم. ويمكن لتخفيف وزن الجسم، حتى وإن 
كان ما بين خمسة إلى عشرة كيلوغرامات، أن يحقق فارقًا كبيرًا 

بالنسبة لكثير من األشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. 
كما أن التمارين الرياضية أيضًا تساعد اإلنسولين في العمل بشكل 

أفضل. ومن الممكن أن يكون النشاط البدني والحركة المنتظمة 
أمرين مفيدين في ضبط مستويات سكر الدم. 

إن عادات األكل الصحية هي األساس في ضبط داء السكري وإدارته. 
ويستطيع المريض أن يساهم في ضبط مستويات السكر في دمه 
عن طريق االنتباه إلى مواعيد طعامه، وإلى طبيعة طعامه وكميته 

أيضًا. 
من أجل المساعدة في ضبط سكر الدم، يجب على المرء أن يختار 
أغذية كربوهيدراتية صحية غنية باأللياف. ومن الممكن أن تكون 

األغذية ذات المنشأ النباتي مصادر مناسبة للسكر. كما أن النظام 
الغذائي الغني باأللياف يمكن أن يكون مفيدًا في تنظيم سكر الدم 

والوزن، وفي تحسين صحة القلب واألمعاء. إن األلياف موجودة 
في األغذية التالية: الحبوب الكاملة، الخضار والفاكهة، الُمَكسرات، 

البقول والُبذور. 
على المرء أن يحاول تجنب، أو تقليل، الكاربوهيدرات غير الصحية. 

ومن هذه الكاربوهيدرات: األغذية المقلية، السكاكر، رقائق 
البطاطس، الحلويات والمنتجات المخبوزة والمشروبات الغازية. 

يجب أن يحاول المرء إدراج عدة خيارات مختلفة لمصادر 
الكاربوهيدرات في كل وجبة. وعليه أن يجعل كمياتها صغيرة. وعلى 

سبيل المثال، يمكن إضافة نصف كوب من الفاكهة، أو قطعة 
صغيرة من الفاكهة الطازجة، في الوجبة. وذلك باإلضافة إلى خضار 
نشوية أو حبوب أو بقول بما يعادل ربع كمية الوجبة. ومن الممكن 
أيضًا إضافة كوب من الحليب خالي الدسم أو منخفض الدسم، أو 

من اللبن الرائب الخفيف. 
من المهم أن يختار المرء الكميات المناسبة من الكاربوهيدرات من 

أجل المساعدة في ضبط مستويات سكر الدم. إن اإلكثار من الطعام 
يمكن أن يؤدي إلي إرتفاع سكر الدم. وإذا كان المرء يتناول بعض 

األدوية الخاصة بالداء السكري، فإن المبالغة في تقليل الطعام يمكن 
أن تؤدي إلى انخفاض شديد في سكر الدم. 

إن األغذية التي تحتوي على البروتين ضرورية أيضًا من أجل المساعدة 
في المحافظة على صحة الجسم. وتشتمل مصادر البروتين الجيدة 

على ما يلي: الُجِبن، البيض، اللحوم الحمراء، ولحوم األسماك، 
والدواجن، المكسرات والُبذور وزبدة الفول السوداني والتوفو. 
على المرء أن يختار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الخالية من 

الدهون. كما أن مصادر البروتين النباتية غالبًا ما تكون الخيار الصحي. 
وتشتمل مصادر البروتين النباتية على زبدة الفول السوداني، 

والمكسرات، والبقوليات المجففة، والعدس، والتوفو. 
من المهم أن يتفقد المرء مستويات سكر الدم لديه على نحو 
منتظم، وذلك وفقًا لتوجيهات طبيبه الخاص. وقد يكون من 

الضروري اإلكثار من تفقد سكر الدم عندما يغير المرء نظامه الغذائي 
أو مستوى نشاطه البدني. كما يمكن أن تكون هناك حاجة إلى اإلكثار 

من تفقد مستوى سكر الدم عندما يكون المرء مريضًا. 
تخفض ممارسة التمارين الرياضية من مستوى الجلوكوز لدى 

الشخص وتساعده على تخفيف الوزن وتحافظ على صحة قلبه 
وتقوي دورته الدموية. كما تخفف ممارسة التمارين الرياضية من 

التوتر النفسي وتقوي العضالت وتساعد على النوم بشكل أفضل. 
للبدء بالتمارين الرياضية ينبغي على الشخص أن يضيف نصف ساعة 

في اليوم من التمارين المعتدلة الشدة مثل المشي السريع. تزيد 
التمارين الرياضية المعتدلة من سرعة النفس وضربات القلب. وإذا 
كان الشخص مشغوال في بعض األيام، فينبغي أن يقّسم نشاطه 
في التمرينات الرياضية إلى ثالثة أقسام، مدة كل قسم منها عشر 

دقائق. 
وإذا شعر الشخص ببعض األلم أو ضيق النفس أو الدوار أو الغثيان 

عند البدء ببرنامج التمرين الرياضي فعليه أن يستريح قلياًل. وعليه 
أيضًا أن يستشير مقدم الرعاية الصحية قبل البدء بأي تمرينات 

رياضية عنيفة. 
وينبغي على الشخص الذي لم يكن يمارس أي نشاط رياضي من 

قبل، أن يضيف القليل من النشاطات إلى حياته اليومية. فأي 
نشاط رياضي يساعد على حرق السعرات الحرارية وهذا مهم. وعلى 

الشخص أن يتذكر النصائح التالية: 
ينبغي الحرص على صعود األدراج أو الساللم بداًل من ركوب 

المصاعد أو استخدام الساللم الكهربائية. 
ينبغي على الشخص أن يتجول سيرًا على األقدام بدال من التجول 

بالسيارة. 
نبغي على الشخص أن يذهب إلى مكتب زميله في العمل سيرا على 

األقدام بداًل من االتصال به هاتفيًا. 
ينبغي على الشخص أن يغسل سيارته بنفسه وأن يجز العشب 

ويقوم بتنظيف المنزل بنفسه. 
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1. األكل بشكٍل ُمنتظم.
٢. األكل في نفِس الَتوقيت كّل يوم وتفادي حذف الوجبات أو 

الوجبات الَخفيفة.
٣. محاولة َتناول َوجبة أو وجبة َخفيفة كل أربع إلى خمس ساعات.

4. إدخال تشكيلة من األطعمة واختيار الكربوهيدرات الصحّية يوميًا.
5. تناُول أطعمة غنّية باأللياف.

6. التعرف على األطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات وضبط 
ُسكر الدم بشكٍل أفضل عن طريق توزيع تناول هذه األطعمة على 

مدى اليوم.

نصائح للتغذية السليمة للتحكم 
بداء السكري لديك

٨. العمل مع اخصائي التغذية لفهم مقدار الكربوهيدرات في 
الحصص الغذائية أو الغرامات التي يحتاجها الشخص لكّل وجبة 

ووجَبة خفيفة حيُث ُيعادل كّل 15 غرام من الكربوهيدرات حّصة واحدة.
٩. قراءة الئحة الطعام للتعرف على مقدار الكربوهيدرات في هذه 

األطعمة.
10. يجب في حال أخذ األنسولين مع الَوجبات، تعّلم َكيفية مالءمة 

ُجرعة األنسولين مع الَمدخول من الكربوهيدرات.
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شوربة القرع األصفر وشوربة الجزر بالبهارات

وصفات صحية

المقادير لـ 6 أشخاص  لكل كوب 
6 أكواب من مرق الدجاج خالية من 	 

الدهون
نصف  كوب من أوراق الريحان 	 
ملعقة واحدة من زيت الكانوال	 
فصين من الثوم المفروم	 
حبتين من البصل متوسط الحجم 	 

مفرومة )كوب واحد)
ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق 	 

الكاري
ثالثة أكواب من القرع األصفر 	 

مقشرة ومقطعة إلى مكعبات 
صغيرة

كوب واحد من الجزر، مقشر 	 
ومقطع إلى مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة الزنجبيل المهروس	 
نصف ملعقة كبيرة من الفلفل 	 

المطحون

ستة شرحات من الليمون الطازج	 
كوب واحد من القمح الكامل 	 

المحمص
ربع كوب من البقدونس، المفروم	 

طريقة التحضير: 
يحمى الزيت في مقالة متوسطة 	 

الحجم ثم يضاف البصل المفروم 
والثوم والزنجبيل والفلفل 

ومسحوق الكاري وتترك على نار 
هادئة لمدة  ٣ دقائق.

يضاف القرع االصفر والجزر وأوراق 	 
الريحان ثم مرق الدجاج ويترك 

الحساء يغلي.
تخفض الحرارة وتغطي وتترك على 	 

نار خفيفة لمدة ٢5 دقيقة.
ترفع عن الحرارة وتمزج حتى تصبح 	 

ناعمة، ثم تعاد مرة أخرى الى النار 
حتى تغلي . 

الرسالة الصحية:
شوربة القرع األصفر والجزر 
تناسب األطفال والحوامل 

والمرضعات وكبار السن 
بدون الفلفل ، كما تناسب 

مرضى السكر علما بأن كوب 
واحد يساوي حصة واحدة من 

الكربوهيدرات. كما تناسب الذين 
يعانون من أمراض القلب ، أما 

األشخاص الذين يعانون من 
أمراض الكلى عليهم استشارة 

اختصاصي التغذية حول محتوى 
البوتاسيوم قبل تناولها .

تصب في ستة أطباق  	 
تزين بالخبز المحمص والبقدونس 	 

المفروم.
تقدم ساخنة مع شرائح الليمون.	 
لطعم افضل ، يمكن إضافة 	 

ملعقة كبيرة من الكريم على وجه 
كل صحن . وأرجعه إلى القدر 

وحركه. 
زين وجه الطبق بالبقدونس 	 

المقطع.

شوربة القرع األصفر وشوربة الجزر بالبهارات لذيذة وكاملة من حيث الطعم والرائحة، باألضافة إلى كونها تناسب الشتاء وصحية 
ومغذية وغنية باأللياف ومضادات األكسدة

المحتوى من الدهون والسعرات 
الحرارية: 

١٠٠ سعرة حرارية 	 
3 غرام من الدهون 	 
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شركاء في التميز 
الزيارة من جونز هوبكنز ميدسين

سيكون خبير جراحة المسالك 
البولية في جونز هوبكنز 

ميديسن، د. برايان متالقا 
متواجدًا في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي من 9 إلى ١3 
فبراير كجزء من دورة جراحية.

 زيارة من جونز
هوبكنز ميديسين

يستخدم طاقمنا المتخصص في أمراض الجهاز البولي بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أحدث التقنيات 
واألجهزة للمساعدة في عالج اضطرابات الُكلى والحالب والمثانة والبروستاتا واألعضاء التناسلية للذكور. وسواء 

أكان أسلوب عالجك اختياريًا أو قائمًا على إجراءات طوارئ، فإن أخصائيي المركز يتمتعون بخبرات هائلة في 
العمل على المستوى االستشاري في أرقى المستشفيات األكاديمية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

د. متالقا هو خبير معترف به دوليًا في 
اإلدارة الطبية والجراحية للمرضى الذين 
يعانون من مرض الحصى البولي. هذه 
الخبرة مبنية على أبحاثه األكاديمية في 

الفيزيولوجيا المرضية وعلم األوبئة 
لتشّكل الحصى البولي، وكذلك في تطوير 

التقنيات الجراحية ذات الحد األدنى من 
التدخل الجراحي.

د. برايان متالقا
مدير مركز ستيفنز لألمراض الحجرية

أستاذ جراحة المسالك البولية

تشمل اهتمام الدكتور إدوارد رايت 
السريرّية والبحثّية سلس البول لدى الذكور 

واإلناث واختالل وظيفة اإلفراغ البولي 
المعّقدة باإلضافة إلى عملّية ترميم الجهاز 

البولي التناسلي في الحوض.

 د. إدوارد رايت
مدير قسم الطب العصبي البولي ورئيس قسم أمراض الجهاز البولي 

البروفيسور المساعد في قسم أمراض الجهاز البولي

يستخدم طاقمنا المتخصص في أمراض الجهاز البولي بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أحدث التقنيات 
واألجهزة للمساعدة في عالج اضطرابات الُكلى والحالب والمثانة والبروستاتا واألعضاء التناسلية للذكور. وسواء 

أكان أسلوب عالجك اختياريًا أو قائمًا على إجراءات طوارئ، فإن أخصائيي المركز يتمتعون بخبرات هائلة في 
العمل على المستوى االستشاري في أرقى المستشفيات األكاديمية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

سيكون خبير جراحة المسالك 
البولية في جونز هوبكنز 

ميديسن، د. للدكتور إدوارد 
رايت متواجدًا في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي من ١ إلى 
٥ مارس كجزء من دورة جراحية.

 زيارة من جونز
هوبكنز ميديسين
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استمرارًا لنموذج الرعاية التي محورها المريض، فإن برنامج الزيارة من جونز 
هوبكنز 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 هوبكنز ميدسين

سيكون خبير جراحة األوعية 
الدموية في جونز هوبكنز 

ميديسن، د. ينج الم متواجدًا 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي من ١ إلى ٥ مارس 
كجزء من دورة جراحية.

د. ينج الم
جراحة األوردة الدموية في مستشفى جونز هوبكنز

المدير المساعد في مختبر األمراض الوعائّية

يتخّصص د. ينج بجراحة األوعية الدموية 
والعالج الوعائي والمفتوح ألمراض 

الشرايين المحيطّية وأمراض الشريان 
السباتي والتحال الكلوي وأمراض 

األوعية المساريقّية االنسدادّية وأّمهات 
الدم الشريانّية وأمراض األوردة 

وعملّيات إعادة بناء األوعية الدموّية 
المعّقدة الستئصال األورام

يعالج جراحونا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عدًدا من أمراض الشرايين واألوردة، من تمدد األوعية 
الدموية أو تشريح الشريان األورطي، إلى تضييق أو انسداد األوعية مثل الشريان السباتي أو الشرايين 

السفلية. نوفر أيًضا رعاية القدم السكرية وإجراءات إنقاذ األطراف واستشارات إذا كنت تعاني من الفشل 
الكلوي وتحتاج إلى غسيل الكلى.

د. سارة زيب
 مديرة قسم تصوير الثدي في مركز جونز هوبكنز للتصوير الطبي 

في كولومبيا، بماريالند

 

ينصب تركيز د. زيب السريري 
على تصوير الثدي ويتضّمن 

ذلك التصوير الشعاعي البسيط 
والتصوير المقطعي والتصوير 

باألمواج فوق الصوتية والرنين 
المغناطيسي باإلضافة إلى 

العملّيات الجراحية للثدي الموّجهة 
بالتصوير الشعاعي.

يوفر فريق األشعة لدينا مجموعة شاملة من خدمات التصوير الطبي التي تشمل: التصوير الشعاعي 
التشخيصي، والتصوير الشعاعي للثدي، وقياس كثافة العظام، والطب النووي، والتصوير المقطعي 

.)MRI( والموجات فوق الصوتية، واإلجراءات التدخلية ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ،)CT( المحوسب

 زيارة من جونز
هوبكنز ميديسين

 زيارة من جونز
هوبكنز ميديسين
ستكون خبيرة قسم تصوير 

الثدي في جونز هوبكنز 
ميديسن، د. سارة زيب 
متواجدة في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي من ٢ 
إلى 6 فبراير
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 إلى وجبات أطفالك؟
كيف تضيف الفواكه والخضروات

من المعروف أن الفواكه 
والخضروات مهمة للغاية لنا نحن 
البالغين ولألطفال بكل مراحلهم 

العمرية، ألنها غنية بالمواد المغذية 
األساسية كالفيتامينات والمعادن 

ومضادات األكسدة واأللياف 
أيضًا، كما أن أهميتها تكمن في 

أنها تدعم صحة القلب وتقلل من 
خطر االصابة باألزمات القلبية أو 

السكتات الدماغية، ناهيك عن أنها 
ُتسهم في تقوية جهاز المناعة في 

الجسم وتقلل من خطر اإلصابة 
بشتى أنواع السرطانات.

ومن منطلق هذه الحقائق، نحن 
نوصي األهل بجعل الفواكه 

والخضروات جزءًا أساسيًا من وجبات 
أطفالهم منذ المراحل األولى 

لحياتهم، ويمكن تقديمها في شكل 
مهروس أو مطبوخ أو مسلوق 

لألطفال في سن الخمسة شهور، أو 
في شكل مقّطع وخالي من البذور 

والقشور في سن العشرة شهور.
ودعمًا لهذه الفكرة المهمة، يقدم 

قسم التغذية السريرية وخدمات 
التغذية في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي بعض النصائح لألهل قد 
تساعد في جعل أطفالهم يميلون 
أكثر لتناول الخضروات والفواكه: 

يجب أن يكون األهل أنفسهم 	 
قدوة ألطفالهم بأن يكثروا من 

تناول الخضروات والفواكه أمام 
أطفالهم. 

شّجع طفلك على تناول 	 
الخضروات والفواكه من عمر 

مبكر وساعدهم في اتباع 
العادات الغذائية الصحية 

والمحافظة عليها. 
دع طفلك ُيسهم في التسوق 	 

معك وشجعه على اختيار 
الخضروات والفواكه واألطعمة 

الصحية األخرى. 
أشرح لطفلك فوائد الخضروات 	 

والفواكه وضرورة تجنب 
الخيارات الغذائية غير الصحية. 

قم بتقطيع الخضروات 	 
والفواكه في أشكال مسلية 

وجميلة وبأحجام صغيرة. 

قدم لطفلك تشكيلة من 	 
الخضروات والفواكه ذات 

األلوان البراقة والمتنوعة.  
قم بغسل الخضروات والفواكه 	 

جيدًا واحفظها في حاويات 
نظيفة داخل الثالجة لتكون 

جاهزة لتناولها دائمًا كوجبات 
خفيفة. 

يمكنك عمل خليط من الزبادي 	 
أو الحليب والفواكه من دون 

إضافة السكر أو أية مواد 
سكرية.  

أضف الفواكه إلى صحن 	 
الفطور الخاص بطفلك أو إلى 

الحلويات. 
أضف شرائح الخضروات إلى 	 

الساندويشات أو الرز أو الباستا 
أو الحساء. 

ضع حبات مغسولة من 	 
الخضروات والفواكه في 

الحقيبة المدرسية لطفلك.    
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تناول الطعام الصّحي بطريقة ممتعة

ُتعّد التغذية السليمة ضرورّية للمساعدة في عملّية 
الشفاء، ولذا عمد المجلس االستشاري لقسم التغذية 

السريرّية وخدمات التغذية على تركيز جهوده إلضافة 
لمسة مرحة إلى وجبات طعام مرضى قسم األطفال، 
بغرض تشجيعهم على تناول الوجبات الُمقّدمة لهم. 

وتضّمنت جهود المجلس استطالع آراء األّمهات لمعرفة 
نوع األطعمة التي يفّضل األطفال تناولها إضافة إلى 

تقديم وجبات الطعام في أطباق وأوعية ذات أحجام 
مناسبة. فضاًل عن تقديم الفواكه والخضراوات ذات 

األلوان الزاهية ُمقّطعًة بطريقة مرحة تجذب انتباه 
األطفال وتشّجعهم على تناولها.

وأّدى ذلك إلى انخفاض كمية الطعام المهدور بنسبة 
ثمانين بالمئة وتجاوز معّدل سعادة األّمهات واألطفال 
خمسة وثمانون بالمئة، كما تّم تشجيع األمهات على 

اّتباع أساليب مشابهة في المنزل.



صفحة 1٢

  ٢ ٠ ٢ ٠ ء  شتا   |   W E L L B E I N G    

فن الحركة: المؤتمر السنوي الخامس متعدد 
التخصصات لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

شارك جيكوب بوري، أحد مراجعي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قصة فقدانه لرجله ورحلته نحو الشفاء

الخبر – حضر أكثر من 500 شخص يمثلون 
المؤسسات الطبية في جميع أنحاء 

المملكة ودولًيا المؤتمر السنوي الخامس 
متعدد التخصصات لمركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي بعنوان فن الحركة: استعادة 
الوظيفة والحفاظ عليها في أمراض الجهاز 

العضلي الهيكلي.
في المملكة العربية السعودية، تعد أمراض 

الجهاز العضلي الهيكلي من بين أحد أكثر 
أسباب اإلعاقة. وتعلم الحاضرون في 

هذا المؤتمر الدولي كيفية تحسين جودة 
وفعالية ودقة إدارة حاالت الجهاز العضلي 

الهيكلي.
افتتح الدكتور دانييل ريجامونتي، الرئيس 

التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 

المؤتمر رسمًيا يوم السبت ٩ نوفمبر، 
ورحب بالحضور وناقش أهداف 

المؤتمر وتوجيهاته. وقد كان المؤتمر 
برعاية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
وجونز هوبكنز ميديسن من  الواليات 
المتحدة األمريكية، في فندق المعيبد 

بالخبر.
وقال الدكتور دانيي ريجامونتي، المدير 

التنفيذي للمركز: 
"رؤية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
هي أن يصبح رائًدا إقليمًيا في جميع 
جوانب الرعاية الصحية. مما يثبت أننا 
على الطريق الصحيح هو استضافتنا 

لهذا المؤتمر للمرة الخامسة مع 
شريكنا جونز هوبكنز ميديسن وجمع 

العقول العظيمة في مجال الرعاية الصحية 
من المنطقة الشرقية، ومن الجانب اآلخر خلق 
فرصة لتبادل المعرفة الطبية ومشاركتها في 

مجال الرعاية الصحية".
على مدى ثالثة أيام، استمع الحضور 

لمجموعة من المتخصصين حول التطورات 
الرئيسية في مجال أمراض الجهاز العضلي 

الهيكلي من خالل ملصقات العروض 
التقديمية والمناقشات العلمية والمحاضرات 
وورش العمل العملية حول كيفية دمج أحدث 

األساليب الجراحية للجهاز العضلي الهيكلي 
وغير الجراحية. وُقدمت عروض تقديمية من 

قبل خبراء محليين ودوليين من بينهم الدكتور 
مجيب منظري في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، رئيس قسم جراحة العظام. كما 
ُقدمت محاضرات رئيسية من قبل أخصائيين 
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متميزين من جونز هوبكنز ميديسن وهما 
الدكتور جيمس فيك والدكتور جوناثان 

فورسبيرج.
شارك جيكوب بوري، أحد مراجعي مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قصة فقدانه 
لرجله ورحلته نحو الشفاء. وكان جيكوب 
قد عاد لعمله في تدريب اللياقة البدنية 
بعد أسبوعين من الحادث، وقام بالسير 

لمسافات طويلة بعد ثالثة أشهر ونصف، 
وبعد الحادث بسبعة أشهر، قام بالتزلج على 

الثلج.
كان الهدف من المؤتمر هو تقديم فرصة 
لمقدمي الرعاية الصحية، وخاصة جراحي 
العظام، والمعالجين الفيزيائيين، وأطباء 

الروماتيزم وأطباء األسرة المعالجين، الفرصة 
لتعلم الممارسات القائمة على األدلة 

والتواصل مع الزمالء الدوليين في مختلف 
المهن. وتتوافق أهداف المؤتمر مع رؤية 
٢0٣0 للمملكة العربية السعودية لتحسين 

الرعاية الصحية.
وقال الدكتور مجيب منظري، رئيس قسم 

جراحة العظام بالمركز 

"إن الرعاية المتكاملة والمتعددة 
التخصصات للعضالت والعظام هي 

حلم يتطور إلى حقيقة". 

أبرز أحداث المؤتمر السنوي الخامس 
متعدد التخصصات لمركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي:
حلقات النقاش التي استضافها 	 

الجراحون واألطباء ذو الخبرة الواسعة 
واألبحاث المنشورة على نطاق واسع

جلسات أسئلة وأجوبة قوية مع 	 
المتحدثين الرئيسيين وأعضاء هيئة 

التدريس المعتمدين
التدريب العملي على ورش العالج 	 

الطبيعي للتركيز على أحدث تقنيات 
العالج اليدوي

مراجعة أفضل الممارسات القائمة على 	 
األدلة للعالج الجراحي وغير الجراحي

من اليسار إلى اليمين: د. دانييل ريجامونتي ، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي ، الدكتور دون البورت ، جونز هوبكنز ميديسن ؛ لمياء الزاير من مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي ؛ د. ليندا لي، الرئيس التنفيذي للموظفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي  
؛ إسراء غادر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ، والدكتور مجيب المنزاري ،رئيس قسم جراحة 

العظام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

من اليسار إلى اليمين: الدكتور مجيب المنزاري ، رئيس قسم جراحة العظام. دانييل ريجامونتي 
، الرئيس التنفيذي؛ د. حسين غالم ، أستاذ مساعد في قسم التأهيل الطبي بجامعة نجران ؛ 

والدكتورة ليندا لي ، الرئيس التنفيذي للموظفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي
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تمارين التمديد في العمل 
للبقاء نشيًطا وتجنب تصلب الرقبة والكتف ،قم بعمل هذه العشر تمارين، 

لمدة ١٠ ثواٍن لكل ساعة
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صندوق تدوير األدوية غير 
الُمستخدمة ُيساهم في إحداث 

تغييٍر إيجابٍي في العالم

صورة ومقالة مقدمة من دانا محمد ، وحدة التخطيط والتحليل

 كنُت أعتقُد أنني أقوم بدوري في 
حماية البيئة، إلى أن رأيُت صندوق 
تدوير األدوية غير الُمستخدمة أثناء 

انتظاري لصرف الوصفة الطبّية في 
إحدى صيدليات مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي.
لفت الصندوق الموجود في منطقة 
االنتظار انتباهي، ونهضُت ألتفقده 

ألنني أؤمن بأن مسؤولية حماية 
كوكب األرض تقع على عاتقنا 
جميًعا. واكتشفُت أنه جزٌء من 

مبادرٍة خاصٍة ُتعرف باسم "البيئة 
الخضراء" للتخّلص من األدوية غير 

الُمستخدمة أو منتهية الصالحية 
بصورٍة آمنٍة في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو التزاًما منه بحماية البيئة. 
تكمن أهمية هذه المبادرة في 

أن التخّلص من األدوية في سلة 
المهمالت أو رميها في مياه الصرف 

يؤّثر سلًبا على التربة والمياه التي 
نشربها.

أطلق المركز مبادرة "البيئة الخضراء" 
عام ٢01٣، ليتمكن المواطنون من 

إعادة األدوية غير المستخدمة أو 
منتهية الصالحية إلى مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي ليتخلص 

منها بصورٍة آمنٍة. وتضمن المبادرة 
التعامل المناسب مع األدوية ونقلها 

والتخلص منها عبر عملية معالجٍة 
للنفايات الطبية خاضعة للمراقبة. 
وُيمكن للجميع المشاركة في هذه 

المبادرة واإلسهام في إحداث تغييٍر 

إيجابٍي في العالم، لحماية عائالتنا 
وأصدقائنا وجيراننا وحيواناتنا من 

األذى. ويمكن المشاركة بهذه 
المبادرة عبر اصطحاب األدوية غير 
المستخدمة أو منتهية الصالحية 

ووضعها في أحد الصناديق 
التابعة لمبادرة "البيئة الخضراء" 

في صيدليات المرضى الخارجيين 
المنتشرة في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي في الظهران وصيدلية 
أرامكو السعودية في برج المدرا 
وبجوار كافة الصيدليات التابعة 

لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
كما يمكنكم سؤال الصيدالني عن 

مبادرة "البيئة الخضراء" إن أردتم 
معرفة المزيد عنها.

األشياء التي يمكنكم رميها 
في صندوق تدوير األدوية غير 

الُمستخدمة:
األدوية التي تم صرفها بموجب 	 

وصفة طبية
األقراص العشبية وأقراص 	 

الفيتامينات
الكريمات والمراهم الطبية	 
 يرجى وضع األدوية التي 	 

ترغبون بالتخّلص منها في 
كيٍس بالستيكٍي محكم 

اإلغالق، والتأكد من إغالق 
الزجاجات التي تحتوي على أدوية 

سائلة بإحكام لتجنب تسرب 
السائل منها. 
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 نصائح صحية لشهور الشتاء

خالل الشهور األكثر برودة يمكن أن يكون ممارسة الرياضة واألكل 
السليم تحديًا. عندما تنخفض درجة الحرارة، يصبح من المغري 

البقاء تحت البطانيات الدافئة مع كوب من الشوكوالته الساخنة 
أو الحساء.

الحفاظ على الجسم من الناحية الغذائية واللياقة البدنية خالل 
الطقس البارد مهم للحفاظ على وزن صحي ولتعزيز المناعة 
لتجنب أمراض البرد وغيرها التي تكثر خالل الشهور الباردة . 

فيما يلي بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة هذا الشتاء:

تناول الفواكه والخضروات ألنها غنية بمضادات األكسدة. 	 
تأكد من اختيار الفواكه والخضروات الموسمية، وكل خمس 

وجبات يوميًا. ضعها مع السلطة، وتناول الخضار النيئة أو 
المطبوخة أو ضعها في حسائك المفضل  .

حافظ على رطوبة جسمك . خالل فصل الشتاء البارد، يمكن 	 
للجفاف أن يجعل أعراض االنفلونزا أسوأ ويؤثر على الهضم. 
شريحة من الليمون مع الماء الدافئ خيار ممتاز لحفظ رطوبة 

الجسم. 

حجم الحصة مهم . األيام األقصر والليالي األطول تغري 	 
الناس على تناول المزيد من األطعمة والوجبات الخفيفة  

يرجع ذلك جزئيًا ألنهم يمكثون داخل البيوت مدة أطول. 
لتجنب اإلفراط في تناول الطعام، تناول وجبات الطعام على 

الطاولة مع األسرة بداًل من تناولها أمام التلفاز. استخدام 
أطباق أصغر سوف يساعدك على تقليل االستهالك. إن 
تناول الطعام الصحي وكمية كافية من الطاقة يؤثر على 

الجهاز المناعي وبناء عليه فإن تناول المقادير المناسبة 
يساعد على الحفاظ على صحتك خالل فصل الشتاء.

نزل عن األريكة وتحرك. بغض النظر عن حالة الطقس وحاول 	 
ممارسة النشاط الذي تستمتع به أكثر خالل األشهر الباردة.
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أعلن د. عبدالرزاق أمير، رئيس مكتب الشؤون األكاديمّية، مؤخًرا عن حصول 
مركز التدريب على إنقاذ الحياة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على 
شهادة تقدير )بمرتبة ذهبّية( من ’جمعّية القلب األمريكّية‘ بصفته مركز 

ا بسبب دور التدريب الذي يقّدمه في إنقاذ الحياة وتوافقه  تدريب رائد عالميًّ
مع إرشادات ضمان الجودة بين عامي ٢01٨ - ٢01٩.

وُيعّد هذا االعتماد جزًءا من "برنامج تقدير مراكز رعاية الحاالت القلبّية 
الوعائّية الطارئة" التابع لجمعّية القلب األمريكّية، الذي ُأطلق احتفاًء بمراكز 

التدريب التي تقّدم تدريًبا عالي الجودة ولها أثر كبير في الحياة الواقعّية 
وتكريًما اللتزامها بإنقاذ الحياة.

وتعبيًرا عن فخره بتحقيق هذا اإلنجاز، قال د. عبدالرزاق أمير، رئيس مكتب 
الشؤون األكاديمّية: "لم يكن ليتحّقق هذا اإلنجاز لوال الجهود الحثيثة التي 

قام بها هادي طالب وزمالؤه.

أنا فخور بهذا اإلنجاز الذي يجعل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي أحّد المراكز 
الرائدة في التعليم والتدريب على الصعيدين الوطني والدولي".

افتتاح عيادة العيون في مركز رأس تنورة الصحي

جمعّية القلب األمريكّية ُتشيد بمركز التدريب على إنقاذ 
الحياة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

في يوم األحد 11 نوفمبر، سيفتتح مركز رأس تنورة الصحي عيادة أسبوعية للعيون.

 سُتعقد عيادة العيون يوم األحد وسيقودها أخصائي العيون، الدكتور نور الدائم 
موسى. 

تشمل الخدمات المتعددة لعيادة العيون ما يلي:

التعامل مع التغيرات المبكرة العتالل الشبكية الناتج عن داء السكري	 

فحص العيون الكسولة لألطفال 	 

تقييم الرؤية وضغط العين	 

فحص القرنية	 

تصوير العين بالموجات فوق الصوتية	 

فحص القرنية باستخدام جهاز مقياس العين	 

تقييم األخطاء االنكسارية في العين 	 

عيادة العيون ليست خدمة إحالة ذاتية، لذلك سيقوم طبيب الرعاية األولية بتحويلك 
لها.

لطلب موعد مع طبيب الرعاية األولية، يرجى االتصال بمركز االتصال المركزي على 
4444-٣05-٨00 أو تسجيل الدخول إلى ماي تشارت. 

د. نور الدائم موسى
جراح عيون
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصل على اعتماد الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية إلطالق برنامج زمالة جديد

حاز مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على 
موافقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

إلطالق برنامج زمالة جديد في طب الجهاز 
الهضمي للبالغين ابتداًء من يناير ٢0٢0.

ويعّد برنامج الزمالة الجديد برنامَج تدريٍب 
سريري محلي ذو هيكلية مدروسة لحاملي 

الترخيص الطبي من األطباء المهتمين 
بالحصول على تدريب متقدم في اختصاص 

معين.
ويهدف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

إلى تدريب فريقه الطبي وفق أعلى المعايير 
للمساهمة في بناء الجيل المستقبلي 

من القوى العاملة السعودية في المجال 
الطبي. وبفضل العدد الكبير من األخصائيين 

المؤهلين، يعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي مركًزا لالمتياز، وقد حصل على ترخيص 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز 

معتمد للتدريب.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فؤاد معافا، 

طبيب أمراض الجهاز الهضمي: "نجح المركز 
بتحقيق سجل حافل باإلنجازات، واستيفاء 

المعايير والمتطلبات المحددة والتي قّيمت 
جودة ونطاق الخدمات التي نقدمها". ويعد 

الدكتور معافا استشارًيا حائًزا على شهادة البورد 

في الطب الداخلي وأمراض الجهاز الهضمي 
وأمراض الكبد. ويولي اهتماًما خاًصا 

ج  بالتنظير بالموجات فوق الصوتية. وقد تخرَّ
من جامعة الملك سعود واستكمل تدريب 

الطب الداخلي في جامعة ’ماكجيل‘ الكندية. 
وبعد إتمام الزمالة في أمراض الجهاز 

الهضمي في جامعة ’جورج تاون‘ بالواليات 
المتحدة األمريكية، أتم عاًما كاماًل في 

التقنيات المتقدمة للتنظير الهضمي، بما 
في ذلك التنظير باألمواج فوق الصوتية.

ويعتبر تعليم الجيل القادم من األطباء 
واحًدا من األركان الرئيسية في رؤية ٢0٣0 

إلصالح الرعاية الصحية في المملكة 
العربية السعودية. ويسعى مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي إلى نقل الرؤى 

القيادية والمهارات االجتماعية والمعرفة 
الثقافية والوعي الذاتي للزمالء من األطباء 

المستقبليين. ويتوجب تقديم الطلبات 
مباشرًة إلى الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية للحصول على مقعد في برنامج 
الزمالة بأمراض الجهاز الهضمي للبالغين 

في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

أبرز اإلنجازات التي حققها المركز في 
قطاع التعليم:

في عام ٢016، حصل مركز جونز 	 
هوبكنز أرامكو الطبي على اعتماد 

الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية لتقديم إقامات طبية 

لألطباء السعوديين في خمسة 
مجاالت، هي علم األمراض، 

والصيدلة، والخدمات اإلسعافية، 
والتخدير، وطب األسرة. وتستفيد 
كل مجموعة جديدة من المقيمين 

من تقنيات التعليم المتطورة 
وارتفاع أعداد االستشاريين بالنسبة 

للمتدربين، فضاًل عن الشراكة 
األكاديمية الراسخة بين مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأبرز 
المؤسسات العالمية.

في عامي ٢01٨ و ٢01٩، حاز أطباء 	 
وزارة الصحة السعودية الذين أتموا 

تدريبهم في طب األسرة لدى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

على المرتبة األولى في المملكة، 
نظًرا لتحقيقهم درجات استثنائية 

في االختبارات، وذلك وفًقا للهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية.

في عام ٢01٩، أصبح مركز جونز 	 
هوبكنز أرامكو الطبي المؤسسة 

الخاصة الوحيدة الحائزة على اعتماد 
الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية على المستوى المؤسسي 
لتدريب الخريجين.
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صيدلّية مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي تحصل على الجائزة الوطنّية 
لسالمة المرضى لعام ٢٠١9 عن فئة المنشآت الصحّية - الصيدلّيات

الرياض - ديسمبر ٢٠١9: قّدم معالي د. توفيق الربيعة، وزير 
الصحة ’الجائزة الوطنّية لسالمة المرضى‘ لعام ٢01٩ إلى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي عن المشروع الذي قّدمه 

تحت فئة "المنشآت الصحّية - الصيدليات". وُقّدمت الجائزة 
خالل المؤتمر الدولي الثاني لسالمة المرضى لعام ٢01٩ في 

الرياض، والذي ينّظمه المركز السعودي لسالمة المرضى. 
وتعليًقا على الفوز بهذه الجائزة، قال األستاذ فؤاد الغامدي، 
المدير األّول في قسم الخدمات الصيدلّية والحائز على درجة 

بكالوريوس في الصيدلة وشهادة ماجستير في إدارة األعمال: 
"نحن فخورون بتلّقي هذه الجائزة التي تكّرم التزامنا بالريادة 

على الصعيد الوطني في مسيرة تطّور خدمات الصيدلة 
الصحّية". والرعاية 

ويسّلط المشروع الفائز من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، 
الضوء على الجهود التي يبذلها المركز في دمج عملّية فعلّية 

ترّكز على المرضى مع تقنّية روبوتية متقّدمة إلدارة توزيع 
األدوية للمرضى غير المقيمين بهدف تشكيل ثقافة سالمة 
ترّكز على نظام العمل وتتمحور حول المريض في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطّبي. كما أشار المشروع أيًضا إلى دمج 
تقنيتي صرف دواء روبوتيتين مختلفتين تعتمدان على سجّل 

طّبي إلكتروني )إبيك( كنظام مضيف إلدارة صرف أدوية 
المرضى غير المقيمين، إذ أدى نجاح هذا النموذج إلى تطبيقه 

ارتفاًعا  المقيمين، محقًقا  المرضى غير  في سائر صيدلّيات 
في رضا المرضى والموظفين، وزيادًة في تقديم االستشارات 

للمرضى اّتضحت من خالل زيادة نسبة التدخالت السريرّية، 
إضافة إلى تقليص فترات انتظار المرضى وما ترّتب على ذلك 

النتائج السريرّية. من تحّسن في 
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احِم صحتك: التطعيم ضد اإلنفلونزا متاٌح اآلن بمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي

لحماية صحتك، أصبح لقاح اإلنفلونزا للعام ٢01٩ و٢0٢0 متاًحا اآلن في جميع مرافق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. أفضل طريقة 
للوقاية من اإلنفلونزا هي تلقي لقاح اإلنفلونزا سنوًيا.

أربعة أسباب للحصول على لقاح اإلنفلونز

اللقاح لن يصيبك باإلنفلونزا

إمكانك الحصول على لقاح اإلنفلونزا في مركزنا 
من األحد إلى الخميس، ابتداًء من ٢٣ أكتوبر ٢01٩ 

إلى ٣1 يناير ٢0٢0. وال حاجة لحجز موعد.
جميع المعلومات التي تحتاجها موجودة في 

JHAH.com موقعنا اإللكتروني
أوقات العيادة	 
المواقع	 
حمالت خاصة باإلنفلونزا	 
المعلومات الصحية	 

كما ذكرت وزارة الصحة السعودية، فإن اإلنفلونزا 
الموسمية على مستوى العالم تصيب 600 

مليون شخص وتؤدي إلى حوالي 500 ألف حالة 
وفاة سنوًيا.

توصي وزارة الصحة ومراكز السيطرة على 
األمراض )CDC( بتلقي اللقاح السنوي لإلنفلونزا 

لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر.
مالحظة: إذا كنت مسجاًل لتلقي الرعاية خارج 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، فيرجى االتصال 
بمزود الرعاية الصحية الذي تتلقى عنده العالج أو 

التوجه ألحد مراكز وزارة الصحة.

يمنحك اللقاح الحماية 
لموسم واحد

أيام مرضية أقل
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أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول 
مؤسسة خاصة معتمدة من قبل الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية للتدريب الطبي 
للدراسات العليا 

في ٢٩ سبتمبر ٢01٩، تم تقدير مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي من قبل معالي الدكتور/

توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، 
الستيفائه جميع معايير اعتماد الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية المطلوبة بامتياز ومنح 
المركز االعتماد المؤسسي الكامل.  

وقال الدكتور عبد الرزاق أمير، رئيس مكتب 
الشؤون األكاديمية بمركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي: "نحن نسعى لتحقيق التميز في 
التدريب، وهذا التقدير والجائزة الفخرية تقربنا 

من تحقيق حلمنا وتساعدنا على زيادة تعزيز 
تجربة التعليم في مركزنا".

يهدف االعتماد المؤسسي من قبل الهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية إلى خلق بيئة 

تعليمية مثالية تستند إلى مبادئ التثقيف 
الصحي لكل من المدربين والمتدربين من خالل 

تسخير جميع الموارد التعليمية والسريرية في 
مؤسسة في برنامج الرعاية الصحية المهنية 
للدراسات العليا. يطبق برنامج اإلقامة في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أساليب 
التدريس المتطورة التي تشمل المحاكاة 

واالنغماس في نموذج الرعاية القائمة على 
األدلة في خدمة الرعاية األولية االستباقية التي 
تركز على المريض في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي. 
وقال الدكتور دانييل ريجامونتي، الرئيس 

التنفيذي: 

أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول مؤسسة خاصة 
معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

للتدريب الطبي للدراسات العليا 

"نحن فخورون ويشرفنا أن نقول إن 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي هو 

مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة 
الوحيدة التي حصلت على هذا 

التقدير المرموق من قبل الهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية 

تقديًرا للجودة وااللتزام في التدريب 
الطبي للدراسات العليا".

وقد اعتمدت الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية 45 مؤسسة 

للرعاية الصحية في المملكة، بما في 
ذلك ٢٩٣ مركز تدريب للدراسات العليا. 

فقط ٧ من المؤسسات المعتمدة 
)16 %( تم منحهم االعتماد المؤسسي 

الكامل لمدة أربع سنوات.
يمثل تعليم الجيل القادم من المهنيين 
الصحيين حجر الزاوية في رؤية المملكة 

العربية السعودية لعام ٢0٣0، ويلتزم 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بدعم 

هذا الهدف:
يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي برنامج اإلقامة الطبية لألطباء 
السعوديين في خمسة مجاالت: 

علم األمراض، والصيدلة، وخدمات 
الطوارئ، والتخدير وطب األسرة

يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
برامج تدريب للمواطنين السعوديين 
في أكثر من ٣0 مجااًل، بما في ذلك 

التمريض، والصحة المساعدة، وبعض 
التخصصات الغير سريرية

من اليسار إلى اليمين: د؛ زياد نقشبندي، أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ 
األستاذ أيمن عبده، رئيس مكتب الشؤون األكاديمية؛ د. عبد الرزاق أمير، رئيس مكتب 

الشؤون األكاديمية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي؛ معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، 
وزير الصحة  

احتل أطباء طب األسرة في مركز جونز 	 
هوبكنز أرامكو الطبي المرتبة األولى 

في نتائج امتحانات المملكة
لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 	 

أكبر عدد من المدربين المعتمدين في 
طب األسرة في المنطقة

د. عبد الرزاق أمير، رئيس مكتب الشؤون 
األكاديمية بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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اللجنة الفرعّية لذوي االحتياجات الخاصة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي تقّدم تحسينات حقيقية تعّزز رضا المرضى

خضعت صفحة الوظائف على الموقع اإللكتروني 
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، للتحديث بما 
ينسجم مع متطّلبات شهادة "مواءمة" والتزام 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي بتوفير بيئة شاملة 
لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة لتعكس 

بذلك مفهوم بيئة العمل الشاملة ابتداًء من أولى 
خطوات التوظيف. إذ ُيتاح خياران لالتصال لألشخاص 

من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يرغبون بطلب 
تعديل عملّية التوظيف، وهما إرسال رسالة إلكترونّية 

عبر االنترنت إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي أو 
من خالل االتصال على رقم هاتف مباشر للحصول 

على الدعم. 

خيارات التواصل لألشخاص ذوي اإلعاقات على صفحة 
الوظائف الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

عّبر مريض من ذوي االحتياجات الخاصة عن الصعوبة التي يواجهها 
المقعدون عند استخدام ألواح التوقيع الرقمّية أثناء دخول مكتب 

الخدمات الطبّية الطارئة. ونقل قسم عالقات المرضى هذه 
القضّية على وجه السرعة إلى اللجنة الفرعّية لذوي االحتياجات 

الخاصة. وتعاون هادي العرجان، رئيس اللجنة الفرعية لذوي 
االحتياجات الخاصة، مع قسم تكنولوجيا المعلومات في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي لتركيب سلك إضافي في ألواح التوقيع 
الرقمّية لضمان سهولة استخدامها والوصول إليها وجّسد ذلك 
سعي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، الدائم لتوفير بيئة تالئم 

الجميع.
وقد وصف سيد نديم، مدير عالقات األعمال في قسم تكنولوجيا 

المعلومات، والذي شارك مع اللجنة الفرعّية لذوي االحتياجات 
الخاصة في تنفيذ العديد من المشاريع التي تصّب في سياق التزام 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي في تقديم خدماته المتمحورة حول 

المرضى، التحول الثقافي الذي يشهده المركز نحو تحقيق هدف 
البيئة الشاملة بكونه "مفهوًما جديًدا كلًيا".
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جهاز كاشف الوريد )Vein Viewer(: شاهدوا الحل الذي 
يقّدمه مختبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

يمكن أن تسبب محاولة تحديد موقع األوردة باألساليب 
التقليدية لدى المرضى ذوي األوردة العميقة أو الصغيرة 

أو صعبة التحديد، بعض االنزعاج واأللم لهم. ما يخلق 
جًوا من التوتر يؤّثر على المرضى وعائالتهم وطاقم الرعاية 

الصحّية.
لذا يقّدم قسم الخدمات المختبرية في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي جهاز كاشف الوريد Vein Viewer كحّل 
مثالي في مثل هذه الحاالت. ُيمكنكم مشاهدة جهاز 

كاشف الوريد أثناء عمله واالستماع إلى شرح حول طريقة 
استخدامه تقّدمه سهى عمودي، التي تشغل منصب 

المديرة السريرّية في قسم خدمات المختبرات. 
ويمتلك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي جهازين من 

هذا النوع حالًيا، أحدهما في مختبر العيادات التخّصصية 
واآلخر في قسم األورام. علًما أّنه ُيمكن نقل هذه األجهزة 

عند الحاجة، إذ ُيمكن ألخصائيي أخذ العينات استعمال 
جهاز كاشف الوريد على المرضى ذوي األوردة العميقة أو 

الصغيرة أو التي يصعب تحديد موقعها. 
كما يمكن للمرضى الذين يعتقدون أنه بوسعهم 

االستفادة من جهاز كاشف الوريد التحّدث مع طبيبهم 
بشأن استعماله.

 QR امسح رمز
لمشاهدة فيديو 

كاشف الوريد
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جراحات تغّير حياة المرضى
 برنامج الدورات الطّبّية من جونز هوبكنز ميديسن يعّزز مستويات جودة الرعاية

الصحّية المحلّية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

قّدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 
الرعاية لمريض مصاب بحالة متقدمة من 

سرطان الغدة الدرقّية بالقرب من منزله 
بحضور العائلة واألصدقاء لتقديم الدعم 

له. كما خضع تسعة آخرون لجراحة متطورة 
لعالج الُسمنة، أجراها طبيب أطلق واحًدا 
من أوائل برامج الجراحة الّتنظيرّية لعالج 

الُسمنة في الواليات المتحدة. فيما تلّقت 
إحدى عشرة مريضًة العالج لسرطان الثدي، 

الذي يعتبر السرطان الرئيسي المسبب 
لوفاة النساء السعوديات، وحصل ثالثة 
آخرون على الرعاية المتخصصة ألشكال 

معّقدة ونادرة من سرطان القولون 
والمستقيم.

تجّنب اإلحاالت الجراحّية
تتطّلب بعض الحاالت الصحّية النادرة أو 
المعقدة خبرات أو تقنيات متخصصة ال 
تتّوفر حالًيا على الصعيد المحلي، ولكن 

يمكن للمرضى، عند اإلمكان، تلّقي 
الرعاية الصحّية في مكان قريب من 
المنزل برفقة ذويهم للحصول على 

دعمهم.
 وتلّقى مريض في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي مصاب بحالة متقدمة 

من سرطان الغدة الدرقّية الرعاية 
الالزمة بالقرب من منزله في إطار 

"برنامج الدورات الطّبية" من مؤسسة 
جونز هوبكنز ميديسن. ومن خالل هذه 

المبادرة، يلتقي أطباء مؤسسة جونز 
هوبكنز ميديسن بالمرضى وعائالتهم 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، 

ويقدمون االستشارات الطّبية 
باإلضافة إلى إجراء العمليات الجراحّية.
وتدّخل د. فويتك مايدالرز، مدير قسم 

جراحة الرأس والرقبة بمنطقة العاصمة 
الوطنّية، جراحًيا الستئصال الورم، 

رغم أن حالة بمثل هذه الدرجة من الّصعوبة 
تتطّلب اإلحالة إلى مستشفى آخر عادًة. 

وتمّكن فريق جراحة األنف واألذن والحنجرة 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، من 

توفير الدعم والمساعدة الالزمين خالل 
العملّية الجراحّية التي استغرقت ثماني 

ساعات.
 كما أجرى ثالث عمليات جراحية أخرى للغدة 
الدرقية وعاين مرضى مصابين بأمراض في 

الرأس والرقبة والغدة الدرقية في عيادات 
طب األنف واألذن والحنجرة في المركز.

وشارك د. مايدالرز خبرته في عالج األورام 
الحميدة والخبيثة في منطقة الرأس والرقبة 

مع الحضور خالل جلستين أكاديميتين 
طبيتين، حيث ناقش موضوع كتل العنق 

المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، 
الذي يعتبر حالًيا السبب الرئيسي لسرطانات 

الحنجرة حول العالم. كما شارك أحدث 
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أفضل عالجات سرطان الثدي
يعّد سرطان الثدي السبب الرئيسي لوفّيات 

السرطان لدى النساء السعوديات ويمّثل 
حوالي ثلث عدد حاالت السرطان الجديدة 
التي يتم تشخيصها في المملكة العربية 

السعودية، وفًقا إلحصاءات الوكالة الدولية 
ألبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة 

العالمية. 
ويعتبر الكشف المبكر عن سرطان الثدي من 

خالل االختبارات الذاتية والفحوص الدورية 
وتلقي أحدث عالجات السرطان من أهم 

الوسائل الوقائية للحّد من الوفّيات الناجمة 
عن هذا المرض. وإيماًنا منه بهذا النهج، 

لعب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي دوًرا 
رائًدا في التوعية بسرطان الثدي وتشجيع 
الفحص المبكر. ويضّم مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي فريًقا من أبرز أخصائيي 
األورام واألشعة والجراحين وأخصائيي عالج 

األورام باألشعة وأخصائيي علم األمراض 

تخفيض الوزن في مركٍز يتمّتع بأعلى 
مستويات الكفاءة

يتمّتع د. مايكل شوايتزر بمعدٍل منخفٍض 
للمضاعفات الجراحية مقارنًة مع أطباء جراحة 

عالج الُسمنة، وفق المنشورات الطبّية 
العالمّية. كما أشرف د. شوايتزر على تطوير 
واحٍد من أول برامج الجراحة التنظيرية لعالج 

الُسمنة في الواليات المتحدة. وهو ُيدير 
حالًيا مركز جونز هوبكنز لجراحة الُسمنة، الذي 

استقبل أكثر من 5000 مريض ُسمنة خالل 
االثنين والعشرين عاًما الماضية.

التطورات في المعالجات المناعّية 
لسرطانات الرأس والرقبة، وهي عالجاٌت 
ُتحّفز الدفاعات الطبيعّية للجهاز المناعي 

لمهاجمة الخاليا السرطانّية.

وفي تعليقه على ذلك، قال د. مايدالرز: 
"توجد إمكانات كبيرة البتكار عالجات 

موّجهة وتطبيقها سريرًيا في رعاية 
المرضى. وندرس حالًيا أنواًعا جديدًة 
من العالجات المناعّية التي ستغّير 

طريقة عالجنا لمختلف أنواع السرطان 
في المستقبل". 

د. فويتك مايدالرز 

وقّدم دعمه الكامل خالل توسيع مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي لبرنامج 
إدارة الُسمنة. وأمضى د. شوايتزر 

وغيره من الخبراء من مؤّسسة جونز 
هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي، ثالث سنوات في 
تطوير مركز متعّدد التخصصات 

مكّرس للعناية بمرضى الُسمنة وتعزيز 
الخدمات الجراحية لعالج الُسمنة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، بما 

في ذلك تقديم أساليب وتقنيات 
جديدة. ويكتمل هذا البرنامج األولي 

لنقل المعرفة بحلول شهر يناير، وهو 
يوّفر األساس للمرحلة التالية من 

الدورات السريرّية ألخصائّيي جراحة 
الُسمنة في جونز هوبكنز ميديسن.

وأمضى د. شوايتزر عدة أسابيع في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ألداء 
دورات سريرية، بما في ذلك "برنامج 
الدورات الطّبية" من مؤّسسة جونز 

هوبكنز ميديسن، والذي أجرى خالله 
ثماني جراحات مجازة معدّية وعملّية 

تكميم للمعدة. ويتّم إجراء هذه 
العمليات الجراحّية المتطّورة باستخدام 

المنظار، لتحّد من كمّية الطعام الذي 
يمكن للمريض تناوله أو امتصاصه، 

ما يعني أن المرضى سيعانون من آالم 
ومضاعفات أقّل بعد العملّية الجراحّية 

مع إمكانية عودتهم إلى أنشطتهم 
اليومّية االعتيادية بشكل أسرع.

كما تابع د. شوايتزر، األستاذ المشارك 
في قسم الجراحة، زمالءه من جراحي 

الُسمنة لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي أثناء قيامهم بإجراء جراحات 

المجازة المعدّية والجراحات التعديلية 
لتقديم مالحظاته ومشاركة أفضل 

الممارسات. 
وتعليًقا على ذلك قالت د. ليندا لي، 

الرئيس التنفيذي للموظفين في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي واألستاذة 
المساعدة للطب في مؤّسسة جونز 

هوبكنز ميديسن: 

"منحت منظمة المراجعة الجراحية 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 

االعتماد كمركز متميز في التمثيل 
الغذائي وجراحة الُسمنة. ويؤّكد 

د. مايكل شوايتزر

ذلك التزام المركز التام بضمان عالج 
المرضى على يد أمهر الجراحين، من مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ومؤّسسة 
جونز هوبكنز ميديسن، لمساعدة المرضى 

على عيش حياة صحّية".
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والممرضات وغيرهم من طاقم الدعم 
لتزويد المرضى بأفضل تشخيص ممكن 

عند تطبيق العالج الجراحي.
وتعليًقا على ذلك، قال د. مهران حبيبي، 

المدير الطّبي لدى مركز جونز هوبكنز 
لسرطان الثدي: 

"يتمتع زمالئي في المركز بأعلى 
مستويات الخبرة والمهارة. ونعمل 

دوًما على صقل مهاراتنا واالطالع على 
أحدث التقنيات الجراحّية التي يمكننا 

تطبيقها".
وأمضى د. حبيبي مؤخًرا أسبوًعا في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ضمن "برنامج 

الدورات الطّبية" التابع لمؤسسة جونز 
هوبكنز ميديسن، حيث قّدم الرعاية الطّبية 

المباشرة ألحد عشر مريًضا جديًدا. وأجرى 
عملية استئصال ثدي مع إعادة ترميمه؛ 

عملية استئصال لكتلة الثدي، والتي تحافظ 
على غالبية الثدي عبر إزالة منطقة الورم 
فقط؛ وعملية جراحية ثنائية الستئصال 

الثدي وإعادة ترميمه، وهي عملّية تجمع 
بين أحدث تقنيات الجراحة التجميلّية للثدي 

وجراحة أورام الثدي.
وتابع خالل اليومين التاليين زيارة المرضى 

في المستشفى وحضر اجتماع فريق 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي متعّدد 
التخصصات لعالج أمراض الثدي، حيث 

قّدم استشارته حول 10 حاالت جديدة.

د. مهران حبيبي

"عندما نواجه حاالت طبّية معّقدة 
من المفيد أن نحصل على المساعدة 
من زميل لإلجابة على بعض األسئلة 

واقتراح خطة للعالج".
عالج سرطان الجهاز الهضمي عبر 

القناة الهضمّية
يسهم اّتباع أسلوب الحياة الغربي، مثل 

اإلفراط في تناول اللحوم واإلكثار من 
الملح وقلة ممارسة التمارين الرياضّية، 
في زيادة معّدل انتشار سرطان القولون 
والمستقيم في منطقة الخليج العربي. 

ويعتبر سرطان القولون والمستقيم 
أكثر أنواع السرطان انتشاًرا لدى الرجال 

والثالث لدى النساء في المملكة العربّية 
السعودّية منذ عام ٢00٢، مع معّدل بقاء 

على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 
يبلغ خمسة وأربعون بالمئة فقط، وفًقا 

لدراسة ُأجريت عام ٢01٨ ونشرتها المجلة 
العالمّية لعلم األورام.

وشارك د. مارك دنكان، أستاذ طب 
األورام المتخّصص في جراحة الجهاز 

الهضمي في جامعة جونز هوبكنز، مؤخًرا 
خبرته في عالج سرطانات المعدة واألمعاء 

والقولون والمستقيم والبنكرياس كجزء 
من "برنامج الدورات الطّبية" التابع 

لمؤسسة جونز هوبكنز ميديسن في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي.

وخالل دورته التي استمرت ألسبوع، 
أجرى د. دنكان استشارات للمرضى 

المقيمين برفقة زمالئه في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطّبي، والتقى مع جراحي 

المركز وأطباء األورام وأخصائّيي علم 
األمراض وأخصائّيي األشعة والممرضات 

وغيرهم من األطباء السريرّيين خالل 
اجتماع فريقهم متعدد التخصصات 

للمساعدة في وضع أفضل خطط عالج 
لمرضى المركز المصابين بسرطان الجهاز 

الهضمي.
وقّدم دنكان الرعاية المباشرة للمرضى 

الخارجيين في عيادات مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي، وأجرى ثالث عمليات 
معّقدة شملتا حالتين معّقدتين من 

سرطان القولون والمستقيم وإزالة ورم 
نادر يعرف باسم ساركوما التجويف خلف 

الصفاق.

د. مارك دنكان

كما شّكلت األورام خلف الصفاق موضوًعا 
للجلسات األكاديمّية الطّبية التي أقامها 

د. دنكان لزمالئه األخصائّيين في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي. ويزداد حجم 
هذه األورام بشكل تدريجي ألنها تتطور 

داخل الجزء الخلفي من التجويف البطني ما 
يسمح لها بالنمو إلى أحجام كبيرة وتغيير 
موقع األعضاء المجاورة لها، قبل أن يتم 

اكتشافها وعالجها.

َيستقِدم "برنامج الدورات الطّبية" 
التابع لمؤسسة جونز هوبكنز 

ميديسن األطباء من المؤّسسة إلى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 

لتحقيق غايتين، وهما: تدريب طاقم 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على 
أحدث العالجات والعملّيات الجراحّية 

وتوفير الرعاية للمرضى، بما في 
ذلك معاينة المرضى، وإجراءات 

العملّيات المتخّصصة وتقديم 
االستشارات السريرّية واآلراء الثانية 

للمرضى، باإلضافة إلى إقامة 
الجلسات األكاديمّية الطّبية لطاقم 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي.
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توفير رعاية صحّية عالية القيمة
تهدف الرعاية الصحّية حالًيا إلى زيادة فعالّية العالجات المطّبقة 

وتحسين نسب تعافي المرضى.
 يتجه عدد متزايد من األنظمة الصحّية نحو توظيف سياسة 

إدارة المنفعة لضمان تلّقي المرضى للرعاية المناسبة باستخدام 
المصادر المناسبة. وُتعّرف إدارة المنفعة في مجال الرعاية 

الصحّية بكونها نهًجا يهِدف إلى حماية المرضى من االستخدام غير 
الفّعال وغير الضروري للخدمات والمنشآت الطّبية.

 ويعمل مركز جونز هوبكنز الطّبي ضمن برنامج نقل المعرفة 
الممتد لعامين مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي إلرساء نظام 

إدارة منفعة شامل وتوظيفه بشكل فّعال.

تنزيل مباشر:
 قادة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي يوّظفون تجارب زمالئهم في مؤّسسة 

جونز هوبكنز ميديسن

وأوفد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي ثالثة من قادته المهتمين 
بإرساء نظام إدارة منفعة إلى مؤّسسة جونز هوبكنز ميديسن في 
بالتيمور، للمشاركة في برنامج المراقبة الذي استمر لمدة خمسة 
أيام. وضم الوفد أمل األحمري، مديرة قسم التمريض وخدمات 

الدعم السريري، ود. فهد الملحم، أخصائي األمراض النسائّية 
والتوليد وعضو لجنة المنفعة، إلى جانب آرلين غوتيرا، كبيرة مدراء 

الحاالت.
وكان الهدف من هذه الزيارة مساعدة أفراد هذه المجموعة على 
تطوير المهارات واإلجراءات الالزمة لتقليل تكاليف تقديم الرعاية 
الصحّية اآلمنة وعالية الجودة التي يشتهر بها مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي. واجتمع المندوبون ضمن زيارتهم مع عدٍد من 
المدراء واألطباء وأعضاء كادر مؤّسسة جونز هوبكنز ميديسن، 
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حيث ناقشوا التدابير العملّية الالزمة إلنشاء وحدة إدارة منفعة 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي. وستتولى هذه الوحدة رعاية 
مصالح المرضى في المقام األول، وتضمنت تلك التدابير إدارة 

الحاالت والبيانات والتمويل وإصدار الفواتير والترميز.
وفي هذا السياق، قال د. فهد الملحم: 

"هدفت زيارتنا إلى االستفادة من معلومات زمالئنا في 
جونز هوبكنز، حول كيفّية توظيف األقسام وتوحيدها 

لضمان ضرورة وقيمة كل قرار نتخذه أثناء رعاية المرضى"

مهام تتعدى موازنة دفاتر الحسابات
تتضمن مسؤوليات الرؤساء التنفيذّيين للمالّية في مجال 

الرعاية الصحّية مهمة التحليل المالي التخاذ قرارات االستثمار، 
األمر الذي يتطلب فهًما عميًقا للعملّيات الجراحّية والعالجات 

التي يخضع لها المرضى المقيمون وغير المقيمين لضمان 
توّفر األدوات والتقنّيات الالزمة لتقديم أفضل مستويات 

الرعاية الصحّية.
واستلم محمد الُضبيب منصب الرئيس التنفيذي للمالّية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي في مارس ٢01٩، بعد أن كان 

أحد قادة الشؤون المالّية لدى شركة أرامكو السعودّية. واجتمع 
الُضبيب مؤخًرا مع زمالئه الموثوقين في مؤّسسة جونز 

هوبكنز ميديسن، الذين قّدموا له أفضل الممارسات المّتبعة 
في الشؤون المالّية المتعلقة بمجال الرعاية الصحّية.

وتضمنت النقاشات اإلنفاق الرأسمالي الضخم بغرض شراء 
المعدات الطّبية، كما شملت مواضيع عدة مثل شراء المعدات 

الطبّية وصيانتها واستبدالها بشكل آمن. ويصل سعر آلة 
التصوير بالرنين المغناطيسي إلى ثالثة ماليين دوالر أمريكي، 
ولهذا ُتعتبر هذه القضايا بالغة األهمّية على الصعيد المادي 

في مجال الرعاية الصحّية.
 

وتحدث قادة مؤّسسة جونز هوبكنز ميديسن مع السيد الُضبيب 
عن آلّية االنتقال إلى نموذج رعاية مبني على القيمة وتأثير 

ذلك على التكاليف المتعّلقة بالعملّيات الجراحّية واألمراض 
واالختصاصات والعديد من العوامل األخرى. وترك هذا التحول 
الجوهري في آلّية تقديم الرعاية الصحّية تأثيًرا هائاًل على كيفّية 

تخطيط األعمال ووضع التوقعات المالّية ونتائج تحّسن حالة 
المرضى.

وصّرح السيد الُضبيب في هذا السياق، قائاًل: "ُتعتبر الشؤون 
المالّية في مجال الرعاية الصحّية أمًرا بالغ التعقيد، ويجب إدارتها 

بطريقة تعّزز خبرة القادة في المجال وتحّقق رؤية طويلة األمد. 
وتتمّثل مهمتي بالدراسة الدقيقة لتأثير الشؤون المالّية على 

العملّيات اليومّية، وتأثير ذلك على صحة المرضى في المرتبة 
األولى وعلى أداء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي وعلى إمكانيات 

أعضاء كادره".

ضمانات قوّية
سالمة المرضى والعملّيات واللوائح التنظيمية والشؤون 

المالّية والبنية التحتّية وحسن السمعة، تحمل هذه االعتبارات 
المعّقدة عند إدارة نظام صحي، مخاطر عديدة يتوجب على 

الكادر اإلداري تقييمها وتقليل آثارها.
ويعمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على توسيع نطاق 
خدماته، ما يدفع سليم بنيس، كبير المدققين، إلى تقييم 

السياسات واإلجراءات والضوابط التي يتبعها النظام الصحي 
في المركز وفي األقسام قيد التطوير، وتوظيفها لتحقيق 

االمتثال التنظيمي والكفاءات التشغيلّية ورضا المرضى.
وبهذا الصدد، قال السيد بنيس: "يسعى مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي، إلى المحافظة على مكانته الرائدة، ولهذا يتوّجب 
علينا إرساء ضوابط داخلّية تسّهل تنفيذ المشاريع واألنظمة 

الجديدة التي تؤثر بدورها على األداء التشغيلي والسريري 
اإلجمالي في مؤسستنا". وأضاف: "علينا توّقع المخاطر 

المحتملة التي قد تهّدد استمرارّية نجاح مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي في المملكة العربّية السعودّية".
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وزار السيد بنيس، مكتب هوبكنز للتدقيق الداخلي بهدف مراقبة ومناقشة آليات التدقيق في اإلطار السريري، ومن الجدير بالذكر أن 
مكتب هوبكنز للتدقيق الداخلي قد لعب دوًرا رئيًسا في نجاح هذا المشروع المشترك إذ ساعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على 

بناء كادر تدقيق داخلي عالي الكفاءة، بالتزامن مع تنفيذ مبادرات بعيدة المدى، ويتضمن ذلك استخدام برنامج ’ساب‘ للرعاية الصحّية 
ونظام ’إبيك‘ للسجالت الطّبية الرقمّية.

وقّدم خبراء مكتب هوبكنز للتدقيق الداخلي خالل هذه الزيارة العديد من المعلومات المتعّلقة بآلّية تطوير ميثاق المكتب وبيان الرؤية 
أو المهام الخاص به وكيفّية تحديد آليات التوظيف والتدريب واالحتياجات األخرى قبل االفتتاح. وتحدث كادر مؤّسسة جونز هوبكنز 

ميديسن عن العملّيات الدقيقة التي يّتبعونها عند تدقيق األقسام السريرّية واإلدارّية الداخلّية باإلضافة إلى متابعة التهديدات المحتملة 
التي يواجهونها.

وتضمن النقاش مع السيد بنيس مخاطر التدقيق في اإلطار السريري وإطار الخدمات الملحقة مثل الصيدلّيات وقسم األشعة وقسم 
علم األمراض. كما ناقشوا المخاطر التقنّية مثل جمع البيانات وتحديد مصدرها ضمن نظام ’إبيك‘ وحمايتها من االختراق الرقمي، 

وهو موضوع ناقشه السيد بنيس في عدة مؤتمرات عالمّية.

الرؤية أولى خطوات الشفاء
ال يمكن المباشرة بالعالج بدون تشخيص المرض. وتنبع من هنا 
ضرورة امتالك النظام الصحي لقسم أشعة عالي الكفاءة، إضافًة 
إلى غيره من خدمات التصوير الطّبي بغرض الكشف عن المرض 

وتحديد مرحلته ومعالجته.
وأكملت هنادي ضاهر، المديرة األولى لقسم التصوير الشعاعي 

وعضوة الكادر اإلداري لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، 
برنامج مراقبة مدته أسبوع واحد، اجتمعت خالله مع خبراء علم 
األشعة من مختلف فروع نظام جونز هوبكنز الصحي. وتضّمن 
البرنامج دراسة عّدة ممارسات تتعلق بتسجيل المرضى وتحديد 

المواعيد في قسم األشعة وتبسيط العمليات باإلضافة إلى 
االستفادة من نظام ’إبيك‘ للسجاّلت الطّبية الرقمّية وغيره من 

األدوات التقنّية إلى أقصى حّد ممكن.
وراقبت السيدة ضاهر األنشطة التي ُتجرى في قسم التحكم 

بالرنين المغناطيسي في مستشفى جونز هوبكنز ونظيرها في 
مركز جونز هوبكنز بايفيو الطّبي وهي منشأة تتشابه مع مركز 

الظهران الطّبي في خدماتها وأعداد المرضى المقبولين فيها. كما 

شاركت السيدة الضاهر في نقاشات تتعلق بتوحيد بروتوكوالت 
التصوير بهدف فحص المرضى الذين يعانون من أعراض 

متشابهة بالطريقة ذاتها، ما يسهم في زيادة فعالّية التصوير 
ودقة التشخيص.

ولعبت السيدة ضاهر دوًرا جوهرًيا في تقليل وقت االنتظار 
وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية في قسم األشعة وغيرها من 

خدمات التصوير الطّبي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي والتي 
تتضمن التصوير التشخيصي وتصوير الثدي والتصوير المقطعي 
والتصوير باألشعة فوق الصوتّية والتصوير بالرنين المغناطيسي. 

كما أدارت افتتاح قسم التصوير الشعاعي الشامل في اإلحساء 
في عام ٢01٧.

وبهذا الصدد، قالت السيدة ضاهر: "منحني برنامج المراقبة 
فرصًة فريدًة لتطوير مهاراتي في هذا المجال. وسأوّظف ما 

اكتسبته من خبرة في مساعدة قسم التصوير الشعاعي في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، على تقديم معلومات قّيمة تمّكن 

الطاقم الطّبي من تشخيص األمراض بوقت أسرع، مما ينعكس 
بشكل إيجابي على نسبة تعافي المرضى".
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 تعرفوا على موظفينا
"أنا محظوظ جًدا لكوني جزًءا من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

دوري كمستقطب للمواهب والتوظيف إليجاد األشخاص المناسبين 
لمركزنا يساعد المركز ليصبح رائًدا إقليمًيا في توفير رعاية عالية 

للمرضى ولعائالتهم، ويرفع من مستوى النتائج السريرية كذلك". 

نايف الغريري
مدير ادارة استقطاب المواهب، قسم الموارد البشرية

"ضمان وجود بيئة آمنة هو عامل أساسي لرحلة شفاء المرضى"

محمد الطريخم
مستشار صحة بيئية، إدارة الصحة والسالمة والبيئة

"أنا فخور بأن أكون جزًءا من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران 
كعضو في فريق رائع يعمل على تحسين صحة مجتمعنا ووضع 

معايير عالية للعناية بالعيون. في قسم طب وجراحة العيون، ينصب 
تركيزنا على تقديم رعاية عالية الجودة، وعلى تعزيز طب العيون في 

المملكة والخليج والعالم"

د. نورالدائم موسى
جراح عيون، الجراحة التخصصية 

"في قسم عالقات المرضى، يشرفنا تحسين تجربة الرعاية الصحية 
لمرضانا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في كل زيارة. نطمح 
لتوفير رعاية صحية عالية الجودة تتجاوز توقعات عمالئنا. ال شيء 

يعطيني المزيد من الرضا كمريض مبتسم".

دالل العبدالعظيم
مديرة قسم عالقات المرضى، ادارة شؤون الشركة
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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
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
٧:٣0 صباحا - ٣ مساًء

كيفية االتصال بخط الرعاية التمريضية:
اتصل على ٤٤٤٤-3٠٥-٨٠٠ أو

٨٧٠-3٨٨٨
ثم اتبع اإلرشادات للتحدث إلى أحد ممرضي 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي وجمعّية السرطان السعودّية 
تستضيفان المؤتمر العالمي الثالث عشر ألمراض السرطان

فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام - افتتح سعادة الدكتور 
إبراهيم بن عبد الكريم الُعريفي، المدير العام للمديرّية العامة 

للشؤون الصحّية بالمنطقة الشرقّية، المؤتمر العالمي الثالث 
عشر ألمراض السرطان في 1٩ ديسمبر ٢01٩.

وينعقد المؤتمر الذي يستضيفه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 
وجمعّية السرطان السعودّية، على مدار يومين، بحضور نخبة من 

أخصائّيي الرعاية الصحّية والمعنيين بمجال الصحة من منطقة 
الخليج العربي والعالم. وذلك لمناقشة أحدث الوسائل والتقنّيات 

المتاحة لعالج مرض السرطان والشفاء منه.
وانطلقت فعاليات المؤتمر يوم الخميس بكلمة افتتاحّية ألقاها 

الدكتور دانييل ريغامونتي، كبير اإلداريين التنفيذيين في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، رّحب خاللها بالضيوف وتحّدث عن 

أهداف المؤتمر والمواضيع التي سيتناولها.
وقال الدكتور دانييل ريغامونتي: "يسّرنا في مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي، أن نتعاون مجدًدا مع جمعّية السرطان السعودّية 
لتنظيم هذا المؤتمر المهم في المنطقة. إذ تساهم جمعّية 

السرطان السعودّية بشكل كبير في الوقاية من السرطان 
وتخفيف أعبائه على النظام الصحي للمملكة العربّية السعودّية. 

ومن جهة أخرى تعمل الجمعّية بالتعاون مع المجتمع ومرضى 
السرطان وعائالتهم وأخصائّيي الرعاية الصحّية لتقديم أفضل 

الخدمات الصحية لهم".
وُيعتبر معهد طب األورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، 

من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحّية الشاملة 
متعّددة التخّصصات للمرضى وتوفير الدعم الالزم لهم 

ولعائالتهم. وقد عمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على 
تقديم الدعم العلمي والسريري للمؤتمر، حرًصا منه على توفير 

المنصة المثالية أمام الخبراء لمناقشة أبرز المواضيع الراهنة 

المرتبطة بطّب األورام. وعليه تم منح الحضور أربعة عشر ساعة 
معتمدة من التعّلم الطّبي المستمر.

وأشرف أخصائيو طب األورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي، على عقد جلسات وحلقات حوار لمشاركة أحدث 

التطورات والتقنّيات المّتبعة في العالج. ورّكزت محاور الجلسات 
على المستجّدات في إدارة وعالج سرطان الثدي وسرطان 

القولون والمستقيم وأورام الجهاز الهضمي العلوي والكبد 
واألقنية الصفراوية وأروام المسالك البولية التناسلية وسرطان 

الرئة وسرطان الدم.
ومن جهتها، قالت د. نفيسة الفارس، أخصائّية أمراض الدم 

لألطفال في معهد طب األورام لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي: "يعتبر طب األورام مجااًل واسًعا وذو أهمية كبيرة. 

ويكتشف الطب يومًيا ُطرًقا جديدًة لعالج مرض السرطان مع 
آثار جانبّية أقل، كما أن العالج بات حالًيا مصمًما لكل حالة 

مرضية على حدى" وأضافت الفارس: "يتمحور المؤتمر العالمي 
لألورام في دورة هذا العام، حول مناقشة أحدث طرق عالج 

مرض السرطان وأفضل الممارسات إلى جانب تسليط الضوء 
على التطورات المرتقبة مستقباًل في هذا المجال".

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد شهد حضور أكثر من مئتي 
شخص.
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 أعلن جناح األشعة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي في 
مدينة الظهران، بعد اكتمال عملّيات التجديد التي خضع لها، 

عن احالل جهازي 3Dimensions™ لتصوير الثدي محل أجهزة 
التصوير ثنائية األبعاد التقليدّية. وُيشهد للتقنّية الجديدة على 

نطاق واسع بتقديمها تجربًة أفضل للجميع في مسح الثدي. إذ 
توفر عملّية تصوير أكثر راحة للمريضة وصوًرا ثالثّية األبعاد أعلى 
جودة، ما يؤدي إلى تشخيص أفضل من قبل أخصائّيي األشعة 

واألطباء، وتحسين سير العمل للتقنّيين، ما يسهم في تقليل 
أوقات االنتظار بشكل عام.

وتتّضمن الجوانب المحّسنة لتجربة المريضات توظيف تقنّية 
ضغط Smart Curve التي توّفر راحة أكبر خالل عملّية المسح، 

إضافة إلى أجهزة إسقاط بث الفيديو والموسيقى التي تتيح 
للمريضة اختيار بيئة مريحة مثل شاطئ البحر لتخفيف القلق. 

كما تم تجديد المساحات المخصصة للمريضات لضمان 
شعورهّن بالراحة، إذ ُأِخذت جميع التفاصيل بعين االعتبار، فكان 

من ضمنها تقديم أرواب مريحة تشبه أرواب السبا، عوًضا عن 
الثوب التقليدي الُمستخدم في المستشفيات، إضافة إلى توفير 
شواحن الهواتف المحمولة والقهوة والتمر لمرافقي المريضات 

في قاعة االنتظار.
 وفي سياق حديثها عن الخدمة والتجهيزات الجديدة، علقت 

هنادي ظاهر، المديرة األولى لقسم التصوير الشعاعي في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، قائلًة: "نحرص دائًما على تطوير 

تقنّيات التصوير لدينا، ونضع راحة المرضى وسالمتهم في قمة 
أولوياتنا. ونهدف إلى تقديم خدمات تصوير ثدي شاملة تتمّتع 

بأفضل اإلمكانيات التشخيصّية".

قسم تصوير الثدي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
يكشف عن تقنّية تصوير 3Dimensions™ ثالثّية األبعاد
 تقنية تصوير الثدي راتشيلدا سابيلي 

مع هنادي ظاهر، المديرة األولى لقسم 
التصوير الشعاعي، يشرحان مزايا 

التقنّية الجديدة لعبدالمحسن الُمخيلد، 
الرئيس التنفيذي لألعمال، ود. دانييل 

ريغامونتي، المدير التنفيذيي. 

معلومات إضافية عن مسح الثدي في مركز جونز هوبكنز 
الطّبي أرامكو 

ا  ينصح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي بإجراء تصوير الثدي سنويًّ
للسيدات منذ عمر األربعين، حيث ُيعّد سرطان الثدي أكثر األورام 
انتشاًرا بين النساء في المملكة العربّية السعودّية. ومن الضروري 

ل  أن ُتجري السيدات عملّية المسح بشكل منتظم، إذ ُيشكِّ
الكشف المبكر عن سرطان الثدي عاماًل حاسًما. يرجى طلب 

استشارة طبيب الرعاّية الصحّية األولّية للحصول على اإلحالة، 
وتفّضلن بزيارة الموقع اإللكتروني JHAH.com للمزيد من 

التفاصيل.
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 التوّجهات والحلول العالمية في
منتدى الشركاء لعام ٢٠١9

ُتنّظم مؤّسسة جونز هوبكنز ميديسن الدولية، في كّل عام فعالية 
ُتدعى بمنتدى الشركاء، تجمع خاللها مختلف الشركاء الدوليين 

مع القادة والخبراء من جونز هوبكنز ميديسن. وُيعّد هذا المنتدى 
فرصًة لمشاركة وتعّلم أفضل الخبرات والتعاون على إيجاد 

الحلول للتحّديات المشتركة. إذ حمل المنتدى لهذا العام عنوان 
’التوّجهات والحلول العالمية‘ وشارك فيه قسم الجودة وسالمة 
المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي عبر ستة ُملصقات 
إيضاحية شرحت ثقافة السالمة المتينة والتطّور المستمر الذي 

يشهده المركز. وحضر المنتدى د. محمد الغامدي، الرئيس 
التنفيذي لصحة السكان )باإلنابة( ممثاًل د. سعيد يامي، الرئيس 
التنفيذي للجودة وسالمة المرضى، وصاحب الفضل األكبر في 

تطّور القسم وتفّوقه

وفي معرض تعليقها على المنتدى، قالت السيدة فيدا باكي، 
أخّصائية تحسين العمليات في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطّبي: "ُيمكننا تعّلم الكثير من الخبرات ومشاركتها الحًقا مع 
زمالئنا. كما ُتتاح لنا فرصة االستفسار والبحث عن اإلجابات، 

ما يوّضح األهمية البالغة لهذه الفعالّيات".

قال د. محمد الغامدي، الرئيس 
التنفيذي لصحة السكان )باإلنابة(: 

"أعتقد أن هذه الفعالية ُتمّثل مكاًنا 
رائًعا لمشاركة الخبرات، وهذه مشاركتي 

األولى في هذه الفعالّية، وأنا سعيد 
للغاية برؤية المجتمع العالمي الذي 

أنشأته مؤّسسة جونز هوبكنز ميديسن"

د. محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي لصحة السكان )باإلنابة(
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تحسين سالمة المرضى ونتائج عالجهم في وحدة العناية 	 
المرّكزة )MICU( في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 

عبر تطبيق برنامج السالمة الشاملة على أساس الوحدات 
)٥C( CUSP( MICU(تقدمة فيدا باكي )أخّصائية تحسين 

العمليات(
تأثير برنامج اإلشراف على الصادات الحيوية كوسيلة 	 

للتدّخل على استعمال الميروبينيم في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطّبي )الطب التخّصصي( تقدمة د. الوليد أحمد 

)أخّصائي األمراض المعدية( وعبدالعزيز أبو غريب )أخّصائي 
العمليات( تحسين 

تعزيز ثقافة سالمة المرضى في وحدة العناية التاجّية عبر 	 
 ٢C CCU تقديم األدوية اعتماًدا على نظام ترميز )مشروع

CUSP( تقدمة فيدا باكي )أخّصائية تحسين العمليات(
الحّد من حوادث األطباق المعيبة في مركز جونز هوبكنز 	 

أرامكو الطّبي عبر مشروع يعتمد على منهجية الحيود 
السداسية )خدمات طب األسنان( تقدمة فيدا باكي 

)أخّصائية تحسين العمليات(
تحسين إدارة األدوية المخّدرة في قسم الطوارئ )مشروع 	 

ED CUSP( تقدمة زينب ماهر )ممّرضة ممارسة خبيرة 
في قسم الطوارئ( وعبدالعزيز أبو غريب )أخّصائي تحسين 

عمليات(
تطوير ومراجعة وتطبيق إرشادات الممارسة السريرّية 	 

للمرضى المقيمين )مشروع يعتمد على مؤّشرات األداء 
الرئيسّية للمرضى الداخلّيين في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطّبي( تقدمة عبدالعزيز أبو غريب )أخّصائي تحسين 
العمليات(
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 مقتطفات من قنوات تواصلنا اإلجتماعي
ما قد فاتك

عندما يكون النشاط البدني جزًءا من الحياة اليومية للطفل، فإنه 
يضع حجر األساس لصحة جيدة لمدى الحياة. اقرأ المزيد عن 

لألطفال #التمارين_الرياضية 

#عودة_إلى_الماضي: زيارة من فرق كرة السلة )هارلم #عودة_إلى_الماضي: هل تعرف ما هذا الجهاز؟
غلوبتروتيرز( لقسم األطفال في مركزنا عام 1٩٨٧م. #الظهران
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عندما يكون النشاط البدني جزًءا من الحياة اليومية للطفل، فإنه يضع حجر األساس لصحة جيدة لمدى الحياة. اقرأ المزيد 
عن #التمارين_الرياضية لألطفال

قام كاًل من مركز الظهران الصحي ومركز األحساء الصحي بتخصيص مساحات للكراسي المتحركة لتسهيل حركة المرضى والزوار 
ولراحتهم. ستمتد تحسينات مبادرتنا التي تركز على األفراد لمنشآتنا األخرى قريًبا

 المجلس االستشاري للمرضى
وعائالتهم في األحساء

يتابع المجلس االستشاري للمرضى وعائالتهم في األحساء تقديم اقتراحاته التي يترجمها مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي إلى تغييرات وتحسينات تعّزز رضا المرضى وسالمتهم، وتتضّمن الخطوات المكتملة:

ستة مواقف سيارات جديدة لتوصيل المرضى في مركز الخدمات الطّبية الطارئة في األحساء	 
تمديد فترة عمل الصيدلّيات بما يزيد عن ساعات العمل االعتيادّية	 
تحسين الوصول إلى الطبيبات للحصول على الرعاية األولّية	 
تقديم اختبارات السمع في مستشفى األحساء	 
تحسين إضاءة الطرق في مستشفى األحساء	 

كما يوجد العديد من المبادرات األخرى التي يجري العمل عليها ونأمل أن تتحول قريًبا إلى حلول على أرض الواقع 
تساهم في تحسين تجربة المرضى وعائالتهم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي في األحساء.
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 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يجري أول
 عملية زرع عدسة حيدية داخل العين

نوفمبر ٢01٩: أجرت الدكتورة اشباال خاتاك، طبيبة العيون 
وأخصائية القرنية، أول عملية زرع عدسة حيدية داخل العين في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وتجرى عملية زرع العدسة 
الحيدية داخل العين لعالج المصابين بدرجة عالية من الالبؤرية، 
وهي حالة طبية تصيب العين وتؤدي إلى رؤية األشكال بشكٍل 

مشّوه وتحدث عند وجود خلل في شكل القرنية أو عدسة 
العين.

 ويتطلب تقويم مد البصر بعد عملية الساد ارتداء نظارات 
مصححة عند زرع عدسة عادية لدى شخص مصاب بدرجة عالية 

من الالبؤرية، بينما يسمح زرع العدسة الحيدية داخل العين 
بتحسين مد البصر دون الحاجة الرتداء النظارات المصححة. 

ويجرى تحديد محور الالبؤرية قبل العمل الجراحي وخالله 
لضمان وضع العدسة في االتجاه الصحيح. ويستغرق الشفاء 

من عملية زرع العدسة الحيدية داخل العين أسبوًعا واحًدا. 
ويعتبر المرضى الذين يحتاجون نظارات تصحيح بقوة ٣ ديوبتر 
)وحدة قياس قوة العدسة( من األسطوانة في إحدى العينين 

على األقل مؤهلين للخضوع لعملية زرع العدسة الحيدية داخل 
العين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وفي حديثها عن هذه العملية، قالت الدكتورة خاتاك: "تعد 
عملية زرع العدسة الحيدية داخل العين جراحًة غازية بشكٍل 
طفيف تتيح للمرضى الرؤية بوضوح دون الحاجة لنظارات 

تصحيح مد البصر. وتعّد مريضتنا خير مثاٍل على نجاح العملية".
 وكانت الدكتورة خاتاك قد أجرت عمليًة جديدًة في مجال جراحة 

القرنية في وقت سابق من هذا العام في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وهي عملية رأب بطانة القرنية عبر غشاء ديسمت 

دون الحاجة للغرز، وتهدف إلى تصحيح عيوب بطانة القرنية، 
الطبقة األعمق فيها. وتعود تلك العملية الغازية بشكٍل طفيف 

على المرضى بعدد من الفوائد األساسية؛ حيث تتطلب زراعة 
القرنية الكاملة إجراء 16 غرزة، بينما ال تحتاج هذه العملية إلى 

أي غرز مع مستوى أقل من اإلزعاج للمريض، باإلضافة إلى 
الحفاظ على سطح القرنية سليًما من األذى.

ويتبنى قسم طب العيون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
مقاربة متعددة االختصاصات فيما يخص صحة العين. ويضم 
فريق الرعاية استشاريين وتقنيين وممرضين، ويخضع الفريق 

لتدريب خاص لعالج طيف واسع من الحاالت وتوفير درجة 
عالية من الخبرات التشخيصية والطبية في أمراض العين بما 

فيها جراحة القرنية والشبكية وجراحة الزرق وجراحة األطفال 
باإلضافة إلى عيادة العدسات الالصقة.

ال تترددوا في طلب موعد مع أخصائي الرعاية األولية في حال 
وجود شكاية عينية لدى مشتركي الرعاية الصحية في مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وذلك عبر االتصال ب  ٨00 ٣05 
.MyChart 444 أو من خالل بوابتنا اإللكترونية

ونرحب بالمؤهلين من الموظفين في أرامكو السعودية 
وعائالتهم للتسجيل في برنامج الرعاية الصحية في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي. لمزيد من المعلومات حول كيفية تعديل 
التسجيل، يرجى التواصل مع مركز خدمة الموارد البشرية في 

أرامكو السعودية أو زيارة الموقع على اإلنترنت.

الدكتورة اشباال خاتاك 
طبيبة العيون وأخصائية القرنية
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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 ٧ 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 ٧ 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 ٢، الطابق األرضي
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محاضرات التوعية المجتمعية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
في 1٨ ديسمبر، حضر ٨٢ شخًصا محاضرة الدكتور أدريان مورفي  خبير األورام في جونز هوبكنز ميديسن عن "طرق جديدة 

لمكافحة سرطان القولون والمستقيم"

المحاضرة القادمة :
من الصناعة إلى الرعاية الصحية: تطبيق التكنولوجيا الرقمية التوأم

اليوم: االثنين 1٣ يناير ٢0٢0
التاريخ: 6:٣0-٧:٣0 مساًء 

الموقع:  فندق العثمان كمبينسكي بالخبر.
سيقدم هذه المحاضرة األستاذ محمد أثور رحمن ، أستاذ التخدير والعناية المركزة وطب 

األطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز.
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رسائل شكر وتقدير
خطابات التقدير - ردود فعل المريض في كلماتهم الخاصة

الموضوع: شكر وتقدير للدكتور أمير شيخ
مرحبا يا دكتور شيخ،

أرجو أن تتقبلوا خالص تقديري للرعاية واالهتمام اللذين 
أبديتهما لزوجتي ساندرا.

إن الدقة والمهارة والمتابعة التي أظهرتها لها تستحق كل 
التقدير.

عالوة على ذلك، فإن جودة الرعاية التي قدمتها لها، تعكس 
بشكل كبير معاييرك الشخصية والمهنية.

نحن نقدر حًقا كل ما قمت به وما تقوم به حالًيا لمساعدة 
زوجتي على اجتياز هذه الفترة الصعبة.

أتمنى لك كل خير،
توني ريوس

الموضوع: دكتور رائع

ليزا ستيفنز
فني اتصاالت أول
قسم التنوع والشمول
قسم اإلدارة والتطوير المهني

شكًرا على الحديقة الخاصة 
الجديدة بالقرب من العالج 

الطبيعي. قضيت عامًا 
في هذا المكان، وأتذكر 

أنه كان من الصعب فقط 
السير في القاعة. اآلن، 
يتم الترحيب بك بصريا 

مع الطبيعة والجمال التي تنقلك إلى مكان جميل. 
تشعرك هذه التجربة المبهجة بالتقدير الكبير عندما 

يشعر جسمك باأللم"

الموضوع: تقدير !!
يوم جيد،

كان من دواعي سروري أن يكون لكم جميعا 
مقيمين في يوم الكفاءات/المهارات في 

RTHC. مشاركتك وتعليقاتك ستكون 
دائًما ذات قيمة ومفيدة وتقديرية. آمل أن 

تستمتع بيومك، وتتطلع إلى رؤيتك أكثر في 
المستقبل. شكر خاص لهيلين التي أمضت 

الكثير من الجهود في التنظيم والتنسيق 
لجعلها يوًما ناجًحا وممتًعا.

الموضوع: شكر وتقدير
أنا زوجة عبد رب األمير عبد الله العثيان، أبعث شكر وتقدير 
لمستشفى الظهران أرامكو على الخدمة الفائقة من طاقم 
المستشفى من أطباء وممرضات وعمال وعامالت نظافة، 

كلهم على مستوى عالي في تأدية واجباتهم. والله أقول 
الحق، لم أرى منهم إال كل الخدمة الممتازة. الله يوفقهم 

لعمل الخير والله يعز المستشفى في كل عمل. 

الدور األول بي
اسم المريض المنوم: 

عبد رب األمير عبد الله العثيان   

قبل مجيئي إلى أرامكو، عملت في 
المجال الطبي كمهندس خدمات 

ميداني، يقوم بإصالح ومعايرة تركيب 
وصيانة معدات األشعة المتطورة، 

بما في ذلك وحدات األشعة السينية 
بالموجات فوق الصوتية والرقمية. 

قضيت ما يقرب من ٣0 عاما في هذا 
المجال. لم أقابل مطلًقا فريق عمل 
محترف مثل موظفي قسم األشعة 

هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي".

أيمن حمود
مدير تمريض قسم الطوارئ

أود أن أكتب إليكم للتعبير عن رأيي 
في الدكتور محمد جمان الغامدي. 

قمت بزيارة عيادة المشي يوم 
الثالثاء وكنت محظوًظا للغاية 

لرؤية الدكتور الغامدي ألول مرة.

أتمنى لو كنت أعرفه من قبل. إنه أحد أفضل األطباء على 
اإلطالق. وكان على مستوى عالي من األخالق المهنية. 
لقد استمع إلّي وتناول بقلق مخاوفي وأجاب على جميع 
أسئلتي. لقد جعلني أشعر أنني بحالة جيدة. إنه األفضل.

أشعر أن األشخاص عادة ما يرسلون لك رسالة بريد 
إلكتروني عندما يرغبون في تقديم شكوى بشأن شيء 

سيء حدث. أقوم بذلك في بعض األحيان، لكنني أتأكد 
أيًضا من إرسال بريد إلكتروني إليك عندما تحدث األشياء 

الجيدة وعندما يحتاج األفراد إلى االعتراف بهم وتقدير 
عملهم الممتاز. هذا كل شئ.

أتمنى لكم يوما عظيما.
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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 

"العناية والخدمة - 
المقدمة من هذا 
المستشفي جيدة 
جدا بالمقارنة مع 

غيرها في المملكة 
أو الدول العربية 

األخرى" 

"كان الدكتور يتكلم 
بشكل علمي ولكن 
مبسط حتى الطفل 
فهمه وكان حريص 

على المريض ودقيق 
جدًا جدًا"

"نشكركم على 
هذا االهتمام 

ونرجو لكم التقدم 
وشكًرا"

التميز في رعاية المرضى
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"ما تلقيناه من 
اهتمام وتسهيل 

ورعاية وبيئة نظيفة 
يستحق عليه الجميع 

الشكر والتقدير"

"صبا المال الدكتورة 
- من المتميزين في 
تقديم أفضل رعاية 

للمريض شكًرا 
جزياًل"

" الدكتور المختص 
بالكلى بذل جهدًا 

في التشخيص 
والتحاليل واألشعة 
المطلوبة للوصول 

لنتيجة طيبة"
تحية واحترام 
للجميع نرجو 
لكم التوفيق 

والنجاح

" كان الدكتور مهتم 
كثير في حالتي 

الصحية وحريص 
وواضح في طريقة 

العالج ألالزم ،،، 
شكرًا دكتور"

" كل شي في المستشفي راااااائع  
األخت اللي تسجل األسماء 

الله  المختبر جزاها  للمواعيد في 
خير ذهبت معي للطبيب ألني 

قلت لها عندي تحليل قالت مو 
مسجل قلت الطبيب قالي وراحت 

معايا واتفاهمت معاه وأعطاني 
موعد للمرة القادمة وجئت بعد 
أسبوع وحللت ما أعرف اسمها 

الشباك." تجلس عند 

"أنا أشكر الممرض عيسى على حسن 
وتعامله  استقبالى كمريضته  تعامله فى 

معى بعد خروجى من مقابلة الطبيب حيث 
قام بشرح وترجمة ما قال الطبيب وتقديم 
النصيحة لي فى حالتي المرضية واعطائي 

نصايح من ابن ألمه وليس كممرض يحمل 
الملف فقط - يكفينى كلمته أنا هنا فى 

خدمتك أى وقت - أتقدم بشكرى له ولكل 
من تعاملت معه من منسوبي مركز جونز 

الطبي." أرامكو  هوبكنز 

صوت المرضى:
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أرقام االتصال 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: 0110 5٧٢ 1٣ ٩66+

األحساء: اتصل على ٩11	 

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة اتصل على الهاتف رقم:0٩11 6٧٣ 1٣ ٩66+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
اتصل على الهاتف رقم: ٧٩11 5٧6 1٣ ٩66+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-4444-٣05-٨00 من 
داخل المملكة أو ٣٨٨٨-٨٧0-1٣-٩66+ من خارج 

المملكة

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

055600046٨ 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- ٣05 -٨00

من خارج المملكة على الهاتف رقم     	 
 +٩66-1٨٧-٣0-٨٨٨٣

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨400-٨٧0، 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 ٣0 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- ٣05 -٨00.

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  055600046٨ 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- ٣05 -٨00  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+٩66-1٨٧-٣0-٨٨٨٣        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.comPatient.Relations@JHAH.com
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ُطورت تقنية نظام المالحة الداخلية لجعل زيارتك لمركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي أكثر سالسة.

قم بتحميل التطبيق للحصول على تجربة مثالية وجميع الميزات، 
تطبيق نظام المالحة الداخلية لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

متوفر اآلن على متجر أبل وغوغل بالي.

استخدم تطبيق وجهتي للتنقل في عيادات الرعاية األولية بالظهران 
)مبنى 50(. ستتوفر هذه الخدمة في جميع مناطق المرضى 

بالظهران واألحساء في بداية عام ٢0٢0.

الفوائد
ابحث عن وجهتك باستخدام خرائط سهلة	 
تحقق من موقع العيادة أو الخدمة مقدًما	 
تعرف على جميع الخدمات والمرافق	 

المميزات
ستنقلك "النقطة الزرقاء" مباشرة إلى وجهتك	 
حدد وجهتك للعثور على أسرع طريق من موقعك	 
بإمكانك استخدام تعليمات صوتية أو تعليمات مكتوبة 	 

للوصول لوجهتك 
حدد الخيار للعثور على مسار يمكن الوصول إليه على كرسي 	 

متحرك أو أقرب مخرج للطوارئ
استخدم التطبيق لمعرفة المزيد عن الخدمة أو العيادة 	 

وجهتي
تطبيق مالحة داخلية

 	 Apple App للحصول على التطبيق، قم بزيارة
 .JHAH وابحث عن Google Play أو Store

 JHAH.com أو قم بزيارة صفحة وجهتي على
واضغط الرابط..

الستخدام تطبيق MyWay باللغة العربية، 	 
سيحتاج هاتفك أو كمبيوترك اللوحي إلى إعداد 

اللغة باللغة العربية.
إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل التطبيق، 	 

فقد تحتاج إلى زيارة Apple App Store أو 
Google Play ، والبحث عن JHAH وانقر 

فوق "تحديث" للوصول إلى أحدث إصدار من 
التطبيق، والذي يتضمن اللغة العربية.

يمكنك اآلن تحميل تطبيق وجهتي              
"JHAH My Way" باللغة العربية


