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صفحة صفحة 

مة لتخزين ونقل  عداد البنية التحتية والمعدات والمتطلبات اللوجستية الال في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قمنا ب
في أرامكو السعودية وعائالتهم. في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومو وإدارة لقا كوفيد19- لمو

ارة الصحة  كيد تاري بدء التطعيم حالًيا، إال أن أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يتعاونان م و ال يمكننا ت
لتمكين برنام التطعيم في مواق تابعة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ارة الصحة على 937. لمزيد من المعلومات حول لقا كوفيد19-، يرجى االتصال بخ مساعدة كوفيد19- التاب لو

ا ال د19- لد  وف قي لقا  ا لت   ت اهت
بين بتلقي اللقا سيعز القدرة على توفير اللقا بكفاءة وفعالية. إن الحصول على فكرة واضحة عن عدد الرا

د-19 وف لقا 

و  رب ال تي في ال ال ق  ب بر ت ا  و ق الت  لقا  ر

امس الرمز 
لتحميل تطبيق 

تي"  "
والتسجيل 

ارة الصحة.  بو

امس رمز 
االستجابة 

السريعة 
لتحميل 

ارة  تطبيق و
ا  الصحة 

والتسجيل.

ير الصحة في المملكة العربية السعودية جمي  دعا و
المواطنين والمقيمين المغتربين لتسجيل اهتمامهم بتلقي 
التطعيمات ضد فيرو كورونا كوفيد19- من خالل تطبيق 

 . صحتي
تي ق  ب وا الت في ت

تحميل التطبيق  من متجر أبل أو جوجل بالي. 1
تسجيل الدخول أو إنشاء حسا لو كن عضًوا جديًدا. 2
ة نموذ الطل. 3 كوفيد19- لتعب اختيار لقا كورونا 
تحديد المستفيد من اللقا. 4
إدخال البيانات المطلوبة في نموذ الطل. 5
التالي. 6 إكمال الطل بالضغ على كلمة 
حدد المهنة الخاصة بك من القائمة المحددة أدنا. 7

ة السعودية  مسجل في الهي  أعمل في قطاع الصحة 
للتخصصات الصحية

ة السعودية  ير مسجل في الهي أعمل في قطاع الصحة 
للتخصصات الصحية

أعمل في قطاع التعليم• 
أعمل في مجال الح والعمرة• 
الجوي•  البحري أعمل في النقل البري
أعمل في شركة اتصاالت أو ماء أو كهرباء• 
أعمل في قطاعات حكومية أخرى• 
أعمل في قطاعات خاصة أخرى• 
طال علم• 

نعم أو . 8 حدد حالتك الصحية المذكورة أدنا بالنقر فو 
ال

هل تعاني من السمنة• 
هل لديك أمراض نق المناعة هل تعاني من مرض • 

مزمن
هل لديك أي نوع من الحساسية• 

ارة للحصول على . 9 ر رد الو التالي وانت انقر فو 
موعدد.

ة  مسجل في الهي للمهنيين الطبيين 
السعودية للتخصصات الصحية

للمواطنين والمقيمين في المملكة 
العربية السعودية،
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وت   ب قا لقا فا ا ال

الصداع والتع
ألم في موق الحقن

ألم عضلي
حمى ورجفة

ب ا را ال ا هي ا
قد يعاني عدد قليل من األشخاص من

قا   ال
يتم إعطاء لقا فايزر-بيوتك عن طريق الحقن. 

قا ق ال ت  
ارة الصحة خطة من ثالث مراحل للمواطنين والمقيمين في  وضع و

المملكة العربية السعودية.

قا ي ال  
ك المناعي ينت أجساًما مضادة  ن جها ، ف عندما يتم إعطاء اللقا

لمحاربة المرض، وقد يعز مناعة الجسم كذلك. 

ا ر د ال  
هما على حدة بفار 21 يوًما. ، يتم إعطا هناك جرعتان من اللقا

قا قي ال ي ت  
ارة الصحة اللقا في مرافقها، ويتعاون مركز جونز هوبكنز  حالًيا، توفر و

ارة الصحة لتوفير اللقا في  أرامكو الطبي وأرامكو السعودية م و
مرافق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ا هي

قا  ه ال
مًنا. تم اختبار لقا فايزر-بيوتك بصرامة في التجار السريرية ويعتبر 

- من قبل  تم الموافقة على لقا فايزر-بايوتك للوقاية من كوفيد
ات األخرى ذات الصلة. ة السعودية العامة للغذاء والدواء والهي الهي

مة الصحة العالمية.  ارة الصحة السعودية ومن اللقا معتمد من و
يراق العلماء باستمرار استخدام اللقا على مستوى العالم لتحديد أي 

مخاطر صحية محتملة.

ل المواطنون أو المقيمون الذين تزيد أعمارهم عن 65  رح ا ال
شر كتلة  صابة. األشخاص الذين يزيد م عاًما والمهنيين األكثر عرضة ل

الجسم لديهم عن 40 من يعاني من نق المناعة أو الذين يتناولون 
األدوية المثبطة للمناعة، من يعاني من اثنين أو أكثر من األمراض 

المزمنة التالية الربو والسكري وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القل 
صابة بالسكتة  المزمنة وأمراض الرئة المزمنة وأي شخ لديه تاري لل

ية. الدما
ا المواطنون والمقيمون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاًما  رح ال ل

شر كتلة  وجمي ممارسي الرعاية الصحية اآلخرين، والذين يتراو م
الجسم لديهم بين 30 و 40.

بون في أخذ  ال لجمي المواطنين والمقيمين الذين ير رح ال ال
اللقا لحماية أنفسهم وأسرهم.

ي الوبا  ف
خذ لقا كوفيد- لحماية نفسك وأحبائك 

ا  ال
قي  د ت ب

قا  ال

ا حول و ر   ا ا
د 19 وف لقا 
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لمحاربة المرض، وقد يعز مناعة الجسم كذلك. 

ا ر د ال  
هما على حدة بفار 21 يوًما. ، يتم إعطا هناك جرعتان من اللقا

-، يرجى االتصال بخ  لمزيد من المعلومات عن لقا كوفيد
. ارة الصحة على  مساعدة كوفيد- التاب لو

ا هي

لة اللقا الشائعة ر صفحة أس

قا  ه ال
مًنا. تم اختبار لقا فايزر-بيوتك بصرامة في التجار السريرية ويعتبر 

- من قبل  تم الموافقة على لقا فايزر-بايوتك للوقاية من كوفيد
ات األخرى ذات الصلة. ة السعودية العامة للغذاء والدواء والهي الهي

مة الصحة العالمية.  ارة الصحة السعودية ومن اللقا معتمد من و
يراق العلماء باستمرار استخدام اللقا على مستوى العالم لتحديد أي 

مخاطر صحية محتملة.

ا  ال
قي  د ت ب

قا  ال

ا حول و ر   ا ا
د 19 وف لقا 

الم العضالت أو الحمى. تناول الباراسيتامول لتسكين الصداع و

عا أو احمرار أو تورم. ض كمادة باردة على مكان الحقن لتقليل أي إ
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ف تر  ل رب  ت د  ل جد ا  جاها  ا ت د 
ا ي في      ا  ال ا   ا ت ا  ي في      ا  ال ا   ا ت  
ف تر  ل رب  ت د  ل جد ا  جاها  ا ت د 

ا ي في      ا  ال ا   ا ت ا  ي في      ا  ال ا   ا ت ا  ي في      ا  ال ا   ا ت  
د د ا ال د ال

حجز موعد فيديو • 
حجز موعد هاتفي• 
تحديد موق معين الستالم األدوية• 
تحميل نتيحة فح كوفيد-19 وطباعتها• 
باستخدام مرافق الرعاية لماي تشارت • 
سسات الصحية إمكانية الوصول للسجل •  من الم

المشاركة في كل  الطبي عبر خدمة شير إيفريوير 
مكان 

تسجيل الدخول إلكترونًيا قبل الموعد إلدرا سب • 
الزيارة وتحديث سجل األدوية والحساسية

يوفر تطبيق ماي تشارت على الهات الذكي الخدمات 
ذاتها التي يقدمها موق ماي تشارت اإللكتروني بشكل 

. سهل وبسي

يمكن تحميل 
تطبيق ماي 
تشارت على 

األجهزة 
العاملة بكل 

ام  من ن
بل  أندرويد و
للوصول إلى 

السجل الطبي 
بشكل سهل 

. وسري

ماي تشارت هو بوابة صحية إلكترونية مخصصة للمرضى 
تشكل جزًءا من السجل الصّحي اإللكترونّي المتقّدم الخاص 

. إبيك بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي 
 

ال ل ا هو الوج ال ا ت
حجز المواعيد• 
طل إعادة الحصول على األدوية بعد نفادها• 
التواصل م األطباء• 
االطالع على نتائ الفحوص• 



صفحة 

تا      |   W E L L B E I N G

ا ا ت ا  ا
تحميل سجالت التطعيم وشهادات الزمر • 

الدموية وتنزيلها
يارات العيادة•  استعراض ملخ 
تلقي رسائل تذكيرية خاصة بالرعاية الوقائية• 
ار لتحديد مواعيد •  طل إدرا في قائمة االنت

يارة األطباء األخصائيين

ه ت
يستخدم أكثر من 81 أل مري في مركز • 

جونز هوبكنز أرامكو الطبّي خدمة ماي تشارت 
تم حجز أكثر من 114 أل موعد هاتفي خالل • 

أول 8 أشهر من طر الخدمة
تم حجز أكثر من 8,700 موعد فيديو خالل أول • 

8 أشهر من طر الخدمة

للمزيد من المعلومات

 الت

ا بر الت ا ت ر في  الت ال
ل و ا ال

االتصال بمكت المساعدة الخاص بماي تشارت على 
الرقم 4444-305-800، واتباع التوجيهات لتلقي راب 
المتابعة السريعة ضمن رسالة نصية أو رسالة بالبريد 

يارتك القادمة  اإللكتروني. كما يمكن طل الراب عند 
للمركز. 

ا و ال ال
تستكمل عملية التسجيل في ماي تشارت عبر إدخال 

ال األمان.  اسم المستخدم وكلمة المرور وس

ا   الت ا ت الت في 
ل و ا ال

. . - -  يارة الموق اإللكتروني
ر تسجيل الدخول إلى ماي  ، ثم الضغ على 

تشارت
ا و ال ال

تسجيل االشتراك واتباع الخطوات  ر  الضغ على 
مة لتسجيل الدخول وطل تنشي بوابة ماي  الال

تشارت.
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إجراءات الّسالمة في جاها

الفحص الوقائي عند مداخل المركز
سيتّم فحص جميع المرضى ومرافقيهم وطاقم مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبّي عند دخول مرافقه. ويشمل ذلك

تعقيم اليدين
التحّقق من درجة الحرارة عن ُبعد باستخدام مقياس حرارة 	 

باألشّعة تحت الحمراء
اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المتعّلقة بمعلومات 	 

الّسفر، وتقييم األعراض.

نواصل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي اّتخاذ التدابير 
االحترازية الالزمة للوقاية من تفّشي كوفيد-19، ونحرص 

على بذل كاّفة الجهود الممكنة للحفاظ على سالمة 
المرضى وكادر العمل والمجتمع باعتبارها أولويتنا القصوى

في إطار جهودنا الرامية للحد من انتشار الفيروس، ال ُيسمح 
للزّوار بدخول منشآتنا إال ضمن شروط معينة. لذا، وضع 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إرشادات مؤقتة للزوار 
والمرافقين في جميع المستشفيات والعيادات التابعة له.

نحن نتفهم أنك قد تشعر بالتردد حيال القدوم إلى 
المستشفى خالل هذا الوقت. نود أن نشارك االحتياطات 

التي نفذتها منظمتنا لمواصلة تزويدك برعاية عالية الجودة 
في بيئة شفاء آمنة.
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تعديل جدولة المواعيد
قبل حضور موعدك المحدد، قد يتم االتصال بك من 	 

قبل موظفينا وطرح أسئلة الفحص.
مع استمرارنا في اتخاذ االحتياطات الالزمة للحماية من 	 

انتشار كوفيد-19، ستشهد تغييرات في الطريقة التي 
نرتب بها مواعيد المرضى لضمان وجود أقل عدد ممكن 

من المرضى في آن واحد في مناطق االنتظار لدينا.

عند الوصول إلى المركز
لضمان سالمتك وسالمة موظفينا وغيرهم، يرجى 	 

الوصول إلى العيادة قبل موعدك بمدة ال تزيد عن 	1 
دقيقة. إذا وصلت مبكًرا. نطلب منك أن تأتي بمفردك 
إلى موعدك. وإذا لزم األمر، يمكنك إحضار مرافق واحد 

فقط.
إذا وصلت مبكًرا، قد ُيطلب منك االنتظار في سيارتك 	 

أو في منطقة انتظار بديلة.
تواصل مع طبيب الرعاية الصحية الخاص بك في حال 	 

ظهور األعراض التالية: 
ظهور أعراض الحّمى حالًيا أو سابًقا	 
ضيق في التنفس	 
سعال	 
صداع	 
األلم أو اإلرهاق الجسدي	 
إسهال	 
قيئ أو غثيان	 
سيالن األنف أو التهاب الحلق	 
فقدان حاّسة الشّم أو التذّوق	 
قم بإلغاء الموعد الشخصي واحجز موعًدا عبر الهاتف 	 

أو موعد فيديو باستخدام ماي تشارت، باالتصال على 
الرقم 4444-	30-800 في حال:

كنتم تخضعون حالًيا للحجر الصحّي في المنزل )تحت 	 
إشراف مجموعة الحجر المنزلّي نتيجًة إلثبات اإلصابة 

بالمرض أو عودة عامل رعاية صحّية من السفر أو 
االختالط مع شخص مصاب أو العودة من السفر(

كنتم تنتظرون نتيجة اختبار كوفيد19-	 
ثبتت إصابة فرد من أفراد عائلتكم بكوفيد-19 في 	 

األسبوعين الماضيين أو انتظار نتيجة اختباره

إعادة تصميم صاالت االنتظار في المركز
أعدنا تصميم صاالت انتظار المرضى في المركز 	 

باستخدام الملصقات واإلشارات المرئية للحفاظ على 
مسافات األمان بين المرضى قبل استدعائهم إلى 

موعدهم.

التنظيف حفاًظا على سالمتكم
يتم تطهير غرف االنتظار والفحص في المستشفى 	 

واألجهزة واألدوات واألسطح بانتظام وتعقيمها يومًيا 
وفًقا ألعلى المعايير.

الكّمامات
ينبغي على جميع المرضى وأفراد عائلتهم وطاقم 	 

المركز ارتداء الكّمامة في جميع مرافقنا وخالل جميع 
األوقات. قد يرتدي أطّباء وممّرضات المركز معّدات 

وقاية إضافّية، بما في ذلك واقيات الوجه البالستيكية 
لضمان سالمتهم وسالمة المرضى.

المعّقمات	 
تّم توفير معقم لليدين في جميع أنحاء المركز. يحرص 	 

األطّباء على تعقيم وغسل أيديهم قبل وبعد كّل زيارة 
لمريض.

تدعم تقنية الرعاية الصحية الخاصة بنا سالمتك	 
خبرتنا في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في بيئة الرعاية 	 

الصحية تجعل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أكثر أماًنا 
أثناء جائحة كوفيد-9،19.

باإلضافة إلى العديد من خيارات الخدمات الصحية عن 	 
ُبعد لتلبية احتياجاتك الطبية، يقوم مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي أيًضا بمراقبة عدد األشخاص في منشآتنا 
في الوقت الفعلي لتقليل المخاطر.

سيساعدنا تعاونك والتزامك بالتدابير الوقائية لمركز 	 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الحفاظ على بيئة آمنة 

لك وألحبائك المحتاجين للرعاية.
إن صحة مرضانا وموظفينا ومجتمعنا هي أهم أولوياتنا. 	 

سنستمر في التكيف وتنفيذ التدابير التي تحافظ على 
صحتك وأمانك.

https:// :لمزيد من المعلومات حول إرشاداتنا، قم بزيارة
www.jhah.com/ar/new-

coronavirus/patients-and-
.visitors/safe-at-jhah
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ابي  ر ا الت ا  ت ا
ائ ل ال ا  د ي  دا  ال ا

قلم م الوض الطبيعي  يمثل الت
مة كوفيد19- أحد  الجديد خالل أ

أصع التحديات التي واجهناها هذا 
العام، فقد اعترت كثيًرا من النا 

خالل هذ الفترة مشاعر الحزن 
ا والتوتر والعزلة. والغض واالكت

وسواء أكان الشخ يعاني من 
تحوالت كبيرة في مجريات حياته، أم 
حسا عام من التوتر نتيجة  يشعر ب

لوتيرة األحداث المتغيرة بسرعة، 
فقد يواجه صعوبًة في تخطي 

مشاعر اإلحبا والي التي تغمر 
حالًيا.

لذا، نحتا في الوق الراهن إلى 
تبني عادات يومية بسيطة ترف 

المعنويات، وتمنحنا األمل لعي 
ر  يجابية، كما ينبغي لنا الن الحياة ب

مة المتمثل  إلى الجان المشر ل
في إتاحة الفرصة لبناء جو من 

. اإليجابية والمر
ويمكن البدء بذلك من خالل البحث 
في مكنون ذواتنا، وتنمية الشعور 

لدينا باالمتنان. ويساعد الشعور 
باالمتنان، عبر التفكير الواعي 

يجابية، على تعزيز  وإحصاء النعم ب
الصحة العقلية والجسدية. كما 

م  يمكن أن يساعد التعبير المنت
، في  خرين وللنف عن االمتنان ل
ة على المشاعر اإليجابية  المحاف
يادة الرضا عن أسلو الحياة،  و

واكتسا المرونة النفسية، التي 
تساعدنا في التغل على أي 

تحديات تعترض طريقنا.

هرت بع الدراسات أن  وقد أ
ثير إيجابي   التعبير عن االمتنان له ت

في مساعدة األشخاص على 
التحكم بالتوتر، وأن األشخاص 

ام  الذين يعربون عن امتنانهم بانت
تتحسن حالتهم العقلية والجسدية 

دي بدور إلى  بشكل أكبر، ما ي
ام المناعة لديهم. تقوية ن

ا ت و با   ت ال
ويمكن استخدام دفتر يوميات 

لتدوين أمرين أو ثالثة أمور تشعرنا 
باالمتنان كل يوم، أو محاولة إبداء 
االمتنان ألفراد األسرة واألصدقاء 

واألشخاص الذين نعمل معهم. كما 
رع عادة االمتنان  يمكننا العمل على 

ضمن عاداتنا اليومية، وكتابة 
رسائل تذكير بحيث يصب الشعور 

صًال في طبيعتنا  باالمتنان مت
ية الجان  حينها سنبدأ تلقائًيا بر
المشر للتحديات التي نتعامل 

معها.
وفي هذا المجال، يقول استشاري 

طفال  الط النفسي ل
ي  ل د ا ح والمراهقين، الدكتور 

يمكن للحديث السلبي م الذات 
ثر على حياة الشخ بعدة  أن ي

طر لذا يج أن نبقى متفائلين، 
هر االمتنان لكل ما لدينا كي  ون

. ى بحياة أكثر سعادة نح
ة  وربما تتساءل في هذ اللح

كي يمكن أن نجد جانًبا مشرًقا 
مة كوفيد19- إذا لم يخطر  أل
ببالك أي أمر إيجابي، فيمكنك أن 

تطل هنا على أقوال بع من أبطال 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الذين 
يعملون في الخطو األمامية وخل 

الكوالي لمكافحة المرض.
وشارك المدير الطبي في قسم الرعاية 

الطبية األولية في مرفق المركز في 
، ما تعلمه  ي  بقيق، الدكتور 

يرت  خالل هذ الفترة، قائًال 
تجربة الجائحة حياتي، فقد علمتني 

إعطاء األولوية لتوطيد العالقات م 
األحباء، وتعزيز مشاعر الح تجا 
أفراد األسرة واألصدقاء، وتقدير 

هبة الحياة التي منحنا إياها الخالق 
عز وجل، بعد أن أصبح في عداد 

المسلمات، باإلضافة إلى اإلحسا 
، وتثمين الذكريات  بقيمة الوق

مة على  السعيدة. كما ساعدتني األ
النض واالهتمام بالمرضى واألسرة 
واألصدقاء والتعاط معهم، والبقاء 

م من الغموض  متفائًال على الر
حول المستقبل، والوقو بثبات في 

. مواجهة الخو
من جانبها، اكتشف مديرة وحدة 

ا  التواصل والتسويق في المركز، 
ر، مدى إبداع فريقها، كما أشارت  بال

إلى أنها أصبح أقر إلى أسرة 
أبدى أعضاء  العمل، حيث قال 

الفريق خالل عملهم من المنزل في 
ال قدًرا كبيًرا من االبتكار  فترة اإل

وااللتزام بالقضية. فعلى سبيل 
موا جلسات تصوير لمواعيد  المثال، ن

يارة الطبي عبر االتصال المرئي 
ألفراد أسرهم، بعد الحصول على 

إذنهم، لنشر فكرة الرعاية الصحية عن 
. أما أنا فاعتمدت  بعد في المجتم

بقلم ليال الخطي
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على أسرتي لدعم ابنتي، التي تدر في 
م  إحدى المدار في المملكة المتحدة، ر
أنه كان من الصع أن نتمكن من التقار 

. مة ل هذ األ في 
وأعرب مديرة قسم المختبر اإلكلينيكي 

، عن تقديرها  و في المركز،  ال
للزمالء الذين عمل معهم لمواجهة 

 ، التحديات التي رافق تفشي الفيرو
مة،  رو خالل األ م صعوبة ال ر قائلًة 

إّال أنها علمتنا أن نكون أكثر امتناًنا. أشعر 
باالمتنان للزمالء الذين عملوا دون كلل 

لتخفي مشاعر التوتر والخو في 
. لقد واجهنا عديًدا من التحديات  المجتم

خالل الفترة الماضية، وكان التحدي األكبر 
الذي واجهنا هو إجراء اختبارات دقيقة 

خالل وق قصير. قمنا بعمل شا 
ال الساعات، لكن العمل على  استغر 

التخفي من حدة التوتر والخو في 
. المجتم أمر يستحق العناء

أما مدير إدارة مكافحة العدوى واألمراض 
مة جائحة  المعدية، ورئي إدارة أ

ر  تو ج كوفيد-19 في المركز، الد
ق، فقال إنه يشعر باالمتنان  ل توف

 ، حسا أكبر باالنتماء إلى المجتم وب
مضيًفا بقوله 

و   لي تواجد في ال
ر  د ال ر  ا ل ا
ئي  ر  د تقد ر   بالت

رف التي  ال بر  احترا ل
ال  ر ال في  ا   بت ت ا
د  اف ال د  را ال ا
ا  ت ح با ا  ر  ال

ا  ت  ال  ل ال
اف ه  د في  ت ا  ج

ب ل  اتا  ا  اج ا 
ال ت  ر  ب  ا

ر جو  ام في    ا
ت  ب ال بي ال و ال ا هوب 

ت  اف   ال في ال
ام   ل ا ر  ال

د  لي ب الد ي  د الو ال
ا  ب  ت ر ا ا ال ه ه
ا  ا ق ت تر  ل ه ال  

ر  رب  ا  ه الت ر ج ا 
ا ا ت ا ح  و 

ا و ال ت  ر 
ورهم تجا  مة كوفيد-19 لمن لنا أيًضا بع المشاركين عن طريقة تغيير أ س

الحياة، وكي تغيرت أولوياتهم، فقال أحدهم
ر  ي ال بت تقد  ا  و  ا  د-19   وف ي   ت ج

ا ال القو 
ا     الت ا  ا ال را ائ   ل ال ت  خر  وقال 

ا ا  ال د ا
خر إلى أنه، كان يتعامل م كثير من األشياء على أنها  وأشار مشارك 
مسلمات، بما في ذلك الخرو في نزهة بسيطة، وتناول العشاء م 

ي القول  األصدقاء، والتجمعات األسرية والروتين اليومي. وقال 
بي  با ال ي  ال قا د-19  وف ال   ر ت    ا

ا  ال التي  و ا    ق ال   ف  ال
ا ح ب  

ويعد ح الفكاهة إحدى الطر الجيدة للتخفي من ضغو الحياة اليومية، 
والمساعدة في تجاو األوقات الصعبة، وهذا ما نجد في تعليق أحد 

اتي  لقد  ح المشاركين، الذي أوض أنه يميل إلى العزلة، وقال 
ل  د-19 ال   وف ب  ا  ي  ا جت د ا تبا د ل ت

ا
ة على السالمة  وم استمرار فيرو كوفيد-19 في االنتشار، ال تزال المحاف

ة، إلى جان تنمية الشعور باالمتنان، أمًرا بال األهمية.  الشخصية واليق
سل أو عقم يديك، والب الكمامة،  لذا تذكر االلتزام باتباع األلفات الثالثة ا

واترك مسافة.
ا  ر الو ا حول  ا ا ا  و د  ال ول   ل

و  د   ت ا ال و ر  ا  ف رج  د-19  وف  
.JHAH.com

ا   ف ا  ا ات  د-19 في ح وف اب ل وا ا ا هي ال
ام  ل  dalia.basrawi@JHAH.com  Layal.Khatib@JHAH.com
ا    في   ا ا  في  ت ا ا رها في  ل ر  ا

ر ا ال ال ل و ال
ا أو التوتر أو العزلة، يرجى االتصال  وفي حال كن تعاني من الشعور باالكت

بخ المساعدة الخاص بالصحة النفسية لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي على الرقم -1919-870
، من الساعة  013، المتا من األحد إلى الخمي

الثامنة صباًحا حتى الساعة الثالثة عصًرا، كما يمكنك 
االستفادة من دليل الصحة النفسية.

رج  ر  وا ال ال لد ال ا حول  و د  ال ل
ا الت  ا ال الر ا الر د  JHAH.com و  ا 

ال ال 
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ة 
متن

أنا م

"على الرغم من أن هذا الوباء كان صعًبا علّي على المستوى 
الشخصي وعلى العالم بأسره بالطبع، فقد فقدنا جميًعا 

أحباء، لكنني قاومت السلبية ولم أسمح لها أن تحبطني. 
لقد انتهزت الفرصة ألكون أقرب إلى أطفالي وزوجي، 

وخاصة ابنتي المراهقة وابني الذين يصعب التواصل معهم 
بالنظر إلى سنهم واهتماماتهم. أمضيت وقًتا أطول في 

المنزل سواء كان للعب معهم أو مجرد التحدث. يجب علينا 
جميًعا أن نأخذ هذا بعين االعتبار ونفكر في ما هو حًقا 

ذو قيمة في الحياة؟ ماهي المشكلة الحقيقية؟ ما هي 
أولوياتنا؟ لنحاول تحويل السلبية إلى اإليجابية".

غادة الحبيب
مديرة دائرة التغذية الطبية

في البداية ، أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي على رعاية مرضاه وموظفيه 

وعائالتهم فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 واألمراض 
المعدية األخرى وزيادة وعيهم بإجراءات السيطرة عليه.

لقد جعلني وباء كوفيد-19 أقوى وأكثر تركيًزا على أهمية 
تكييف نمط الحياة الصحي والتغذية السليمة و شرب 

كمية كافية من السوائل في تقوية جهاز المناعة لمحاربة 
كوفيد-19 واألمراض المعدية األخرى. أصبحت أكثر 

إصراًرا على نقل رسائل التغذية المناسبة إلى المجتمع 
والمرضى الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 لتناول 

الطعام بشكل جيد لتعزيز شفائهم منه. تمت إضافة هذه 
الرسائل إلى جميع العروض التقديمية االفتراضية التي 

قدمتها للمجتمع كجزء من برنامج التوعية والمواطنة في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

رسالتي هي أن التغذية الجيدة أمر بالغ األهمية للصحة 
وأن األشخاص الذين يتناولون وجبات متوازنة يميلون 

إلى أن يكونوا أكثر صحة مع مناعة أقوى وتقليل 
مخاطر اإلصابة باألمراض المزمنة واألمراض المعدية، 

ولكن لجعل النظام الغذائي أكثر فعالية في مكافحته 
لكوفيد-19يجب أن يقترن بالنوم الكافي واألنشطة 

البدنية. تم أخذ هذه الرسائل الغذائية بعين االعتبار عند 
تطوير قائمة تعزيز المناعة للمرضى في مركز الظهران 

الصحي والموقع 2 - أجنحة الظهران. لقد علمنا تفشي 
كوفيد-19 ليس فقط االهتمام بأنفسنا ولكن أيًضا 
باألجيال القادمة لتمكينهم من مكافحة األوبئة في 

المستقبل وبطرق أفضل. تعلمت أنه من المهم مراجعة 
الدروس المستفادة قبل أي موجة جديدة من كوفيد-19
أو أي جائحة من أجل إدارة األزمات الصحية المستقبلية 

مع عدد أقل من الضحايا ومع الرعاية الطبية المثلى 
واالستثمار في الصحة كهدف طويل األجل والنظر في 

احتياطات السالمة والنظافة في جميع األوقات.
باسم فوطا

أخصائي تغذية أعلى 

 زاوية االمتنان

دعنا نسمع قصصك الشخصية عن التأقلم مع كوفيد-19 أو 
ما تشعر باالمتنان له. إذا كنت ترغب في نشر نسختك في 

dalia.basrawi@JHAH.com العدد القادم ، أرسل إلى

سجالت فيروس كورونا )كوفيد-19( 
الناس تروي قصصها 
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دور لقاح اإلنفلونزا في الوقاية من المرض
تزامن قدوم موسم اإلنفلونزا لهذا العام مع انتشار مرض 
كوفيد-19. ما يفرض علينا مراعاة أمور عديدة فيما يتعلق 

باللقاحات والوقاية ونشر الوعي، إضافًة إلى االستمرار 
بمتابعة مرض كوفيد-19، فما هي اإلجراءات المختلفة التي 

يجب اّتباعها في عام 2020 لضمان السالمة الشخصّية 
والمجتمعّية؟

اقتطع الدكتور جعفر آل توفيق بعض الوقت من جدوله 
المزدحم، بصفته رئيس إدارة أزمة جائحة كوفيد-19 ومدير 
إدارة مكافحة العدوى واألمراض المعدية لدى مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، لإلجابة عن بعض أهّم األسئلة 
المتكّررة حول اإلنفلونزا: 

هل َيقي لقاح اإلنفلونزا من اإلصابة بمرض كوفيد-19؟
يهدف لقاح اإلنفلونزا إلى حماية األفراد من اإلنفلونزا وقد 

ثُبت أنه يقّلل من خطر اإلصابة باإلنفلونزا وفترة االستشفاء. 
وترى بعض االقتراحات في األدب العلمّي أّن لقاح اإلنفلونزا 

قد ُينّشط جهاز المناعة بشكل غير مباشر. لكن يجب إجراء 
المزيد من الدراسات للتأكيد. 

هل من الممكن اإلصابة باإلنفلونزا وكوفيد-19 مًعا؟
نعم، قد ُيصاب المرضى بفيروسات الجهاز التنّفسي )مثل 

اإلنفلونزا( ومرض كوفيد-19 في نفس الوقت.
لماذا ُيعتبر تلّقي لقاح اإلنفلونزا خالل جائحة كوفيد19- أمًرا 

مهًما؟
مع ظهور جائحة كوفيد-19 هذا العام، أصبح تجّنب القبوالت 

غير الضرورّية في المستشفيات أمًرا بالغ األهمية أكثر من 
أّي وقت مضى. ويمكن أن يساعد أخذ لقاح اإلنفلونزا في 

الحماية ضد اإلنفلونزا وبالتالي تقليل خطر الدخول إلى 
المستشفى بسببها.

هل يجب الحصول على لقاح اإلنفلونزا في حال تطبيق 
إجراءات التباعد المكانّي؟

عم، ُيعتبر التباعد المكانّي إجراًءا وقائًيا لكل من كوفيد-19 
واإلنفلونزا، ومع ذلك فإن خطر اإلصابة بكوفيد-19 

واإلنفلونزا ما يزال قائًما. لذا سيوفر لقاح اإلنفلونزا حمايًة 
إضافيًة لألفراد وعائالتهم.
ما أهمّية لقاح اإلنفلونزا؟

وفًقا لما أشارت إليه وزارة الصّحة السعودّية، تصيب 
اإلنفلونزا الموسمّية 600 مليون شخص حول العالم ويبلغ 

عدد الوفّيات حوالي 00,000	 وفاة سنوًيا. 
من هم األشخاص األكثر عرضًة لإلصابة بالمضاعفات 

الصحّية لإلنفلونزا؟
المسّنين بعمر 	6 سنة فما فوق	 
النساء الحوامل	 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهًرا	 

كما ُيعتبر األشخاص، من جميع الفئات العمرّية، ممن يعانون 
من حاالٍت طبّية ُمزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكبد 

"ُيشّكل تداخل أزمة كوفيد-19 مع موسم اإلنفلونزا الّسنوي مصدًرا 
للقلق ويجب على األفراد اّتخاذ خطواٍت لحماية أنفسهم وعائالتهم."

د. جعفر آل توفيق
رئيس إدارة أزمة جائحة كوفيد19- واختصاصي الوبائّيات في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبّي
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أو الكلى، واألشخاص مثبطي جها المناعة نتيجة العال 
الكيميائّي للسرطان أو تناول األدوية المثبطة للمناعة مثل 
بريدنيزون أكثر عرضّة لخطر اإلصابة بمضاعفات اإلنفلونزا.

ا و ائ لقا ا فرا ال ق ج  ت ه   
مة الصّحة  يوصي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي ومن

ن يحصل كّل شخ يزيد عمر عن سّتة أشهر على  العالمّية ب
لقا اإلنفلونزا للوقاية من اإلصابة بفيرو اإلنفلونزا أو 

تخفي شّدة المرض.
اب  ائ  ا ال ا ال  ا ال جرا ا هي 

ا و د التوج  لقا ا د-19  وف ب

بي و ال ا ر جو هوب  ا في  و د ا ح الت 
خذ لقا اإلنفلونزا ال تن أن ت

رج  بي  و ال ا ر جو هوب  رافق  حد  ا  في حال 
ر  ا ال في  جرا و    ا ال اتباع الت

ا  وا الو ح  تاب ل ال بي  و ال ا جو هوب 
ال الرئ 

ارتداء الكّمامة الطبّية• 
الحفا على التباعد • 
سل أو تعقيم اليدين باستمرار • 

قد يلع اتخاذ 
ّية  إجراءات احترا

إضافّية ضد 
المرض دوًرا 

مهًما في إنقاذ 
حياة اإلنسان، 
خصوًصا في 

رو االستثنائّية. يرجى التوّجه ألخذ لقا اإلنفلونزا  هذ ال
ّكد أّننا في مركز جونز  للحفا على السالمة والراحة. ون
عطاء األولوّية لسالمة  هوبكنز أرامكو الطبّي سنستمّر ب

وعافية مرضانا وعائالتهم.

  
قا 
19 د وف

الب 
كمامة

سل أو  ا
عقم يديك

اترك مسافة بينك 
2 متروبين اآلخرين

ه ح  لقا 
ا للمزيد من  و ا

المعلومات عم جدول اللقا 
في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

https:// يارة الطبي، الرجاء 
www.jhah.com/ar/news-

events/events/�u-vaccine

يستمر أبطال مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والممرضات دونابل جاجيتون، شانتي 
ني كورياكو في إعطاء األولوية لسالمة مرضانا وصحتهم من خالل اتخاذ  موذوكاتل، و

في أرامكو  ية والوقائية من كوفيد-19 أثناء اعطاء لقا اإلنفلونزا لمو اإلجراءات االحترا
هران. السعودية كجزء من حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا في المجم في ال

لالّطالع على جمي المواعيد 
والمواق المتاحة للحصول 

يارة  على لقا اإلنفلونزا، يرجى 
. صفحة  موق 

لقا اإلنفلونزا.

يوّفر مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبّي مواق إضافّية خار 

التابعة للمركز  المستشفيات 
إلعطاء لقا اإلنفلونزا، 

من بينها خيار التلقي عبر 
السيارات، لتسهيل عملية 

الحصول على اللقا وجعلها 
أكثر أمانًا. 
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د-19 وف ل جائ  ا  و ا
ا و ا ا ت و ا تا  ال ر  ر ال د  ت

قوموا بحماية أنفسكم وأفراد عائالتكم من اإلنفلونزا ومرض كوفيد-19 

المصادر الدكتور جعفر التوفيق، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، وحدة التسويق والتواصل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، جونز هوبكنز ميديسن، 2020.

ر  ر ال ا  ا ب ت ال ام  ا ال د-19 ه وف و جائ   
ه را بال ا ت  ر في ال ا  بقا ال ت ل

تنت عن عّدة فيروسات إنفلونزا مختلفة 
تتغير كّل عام، ما يتطّل الحصول على 

نفلونزا في كّل موسم. لقا جديد ل

ينت هذا المرض عن فيرو كورونا 
هر في   ،-2 -كو يسمى سار

عام 2019.

ال
يعتمد العال على الّراحة، واألدوية الخافضة للحرارة 

مثل اإليبوبروفين، واألدوية المضاّدة للفيروسات 
هور أعراض اإلنفلونزا ومن حدوث  لتقليل فترة 

مضاعفات

ا ال تحتا إلى الّراحة وخافضات  ال
الحرارة وأدوية الّسعال.

د تحتا إلى الّدعم الّتنفسي  د ا ال ال
باستخدام أجهزة التنّف االصطناعّي            

أو عالجات أخرى.

را ا

ال بمقّدمي الرعاية الصحّية واّتباع نصائحهم في  ت يمكن أن تتشابه أعراض اإلصابة باإلنفلونزا وكوفيد-19.يج ا
هور أّي من األعراض التالية حال 

را تو ل ي ال ال ال

ا و ا

د-19: وف ا  و ا

د-19  وف

يج أن تمّر أعراض الحّمى واآلالم خالل خمسة أّيام. 
الشعور بالتع  ويمكن أن يستمّر السعال واإلرها

أو فقدان الّطاقة لمّدة أسبوعين تقريًبا. يرجى 
ّدي  التحّدث إلى الطبي إذا ساءت األعراض. قد ت
الحاالت الشديدة إلى دخول المستشفى أو الوفاة

هر أّي أعراض على بع المرضى. قد ال ت
 قد يستغر الّتعافي فترًة تصل إلى أسبوعين 

في الحاالت الخفيفة، أّما في حاالت كوفيد-19 
الشديدة فقد يستغر التعافي فترًة تصل إلى 

ّدي سّتة أسابي أو أكثر. كما يمكن أن ي
كوفيد-19 إلى تل دائم في األعضاء أو دخول 

المستشفى أو الوفاة.

ا الو
يساعد التباعد الجسدي وارتداء 

سل اليدين المتكّرر على  الكّمامات و
، باإلضافة إلى  الوقاية من كوفيد-

الحماية من اإلنفلونزا.

يحمي لقا اإلنفلونزا األفراد والعائالت من 
سالالت اإلنفلونزا األكثر انتشاًرا. يرجى 
يارة موق JHAH.com لالطالع على 

المواعيد والمواق المتاحة للحصول على 
لقا اإلنفلونزا.

••
••
•
•

•
•
•

•
•

ببا ال

انسداد أو سيالن األن 
سعال 
إسهال 

الحّمى 
صداع

الم في العضالت أو الجسم
الغثيان أو التقيء

شعور بالّتع أو فقدان الّطاقة إحسا جديد باإلرها
فقدان حديث لحاّسة التذّو أو الشّم

ضيق أو صعوبة في التنّف 
التها الحلق

800-305-4444 www.jhah.com



صفحة 

تا      |   W E L L B E I N G    

د ا ال ر ا  حول  و
ّ األورام بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي بقلم معهد ط

ّنه نوع من السرطان الذي يبدأ في  يعّر سرطان الّثدي ب
ير طبيعّي.  الّثدي، وينش عندما تبدأ الخاليا بالتكاثر بشكل 

وتشّكل خاليا سرطان الثدي عادًة ورًما يمكن الكش 
الماموجرام أو عند  عنه بتصوير الثدي باألشّعة السينّية 
استشعار كتلة في الثدي. يصي سرطان الثدي النساء 

، ولكن يمكن أن يصا الرجال أيًضا بهذا النوع  بشكل رئي
من السرطان، وهو من أكثر أنواع السرطانات انتشاًرا بين 

النساء في المملكة العربّية السعودّية..
د ا ال ر را  ا 

كتلة أو توّرم في الّثدي.• 
احمرار أو تقّشر جلد الّثدي• 
تهّي أو ترّص جلد الّثدي.• 

د ا ال ر اب ب ر ا   التق  
ي. 1 ا    ال

ن أو الّسمنة بزيادة معّدل خطر اإلصابة  يادة الو ترتب 
، عندما يبدأ إفرا  بسرطان الّثدي، خاّصة بعد سن الي

م هرمون االستروجين عند النساء من األنسجة  مع
دي الّسمنة إلى ارتفاع مستويات هرمون  الدهنّية. أي ت

، ما يزيد من احتمال اإلصابة  االستروجين بعد سن الي
بسرطان الّثدي.

ي. 2 ائي  ام  اتباع 
ذائّية من الخضار وحصتين من  يج تناول خم حص 

الفاكهة يومًيا. ويفّضل االعتماد على مصادر البروتين الخالية 
ير  من الدهون، واستبدال الدهون الحيوانّية بالدهون 

المشبعة المتعّددة وتجن األطعمة المعالجة. 
يزيد نق فيتامين د من خطر اإلصابة بسرطان الّثدي. لذا 

يج أن تستهلك النساء منتجات األلبان قليلة الدسم أو 
الخالية من الدسم المدّعمة بفيتامين د. وتشمل المصادر 

الغذائّية األخرى لفيتامين د صفار البي وسمك السلمون 
والحبو المدّعمة. كما ينص بالتعّرض المباشر ألشّعة 
الشم لمدة 15 دقيقة يوميا لتلبية حاجة الجسم من 
فيتامين د. علًما أن التعّرض ألشّعة الشم من خالل 

النوافذ الزجاجّية أو المالب أو واقي الشم ال يسم 
بامتصاص فيتامين د. ويج الحّد من استهالك األطعمة 

المحروقة والمشوّية على الفحم، والتقليل من تناول اللحوم 
المعّلبة أو المعالجة والنقانق واألطعمة المخّللة والمدخنة. 

يضا إلى ذلك الحّد من تناول السّكر والكربوهيدرات 
المكّررة مثل الحلوّيات والمشروبات السكرّية والمحّالة. 

كما يعّد الحّد من اإلفرا في تناول الدهون خطوًة بالغة 
األهّمية، مثل الدهون الحيوانّية والزبدة والّسمن واللحوم 
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الغنّية بالدهون ومنتجات األلبان كاملة الدسم واألطعمة 
المقلّية. ويعّد طهو األطعمة بالبخار أو الَخبز أو الشواء أكثر 

صّحًة من األطعمة المقلّية أو المشوّية على الفحم.
ممارسة التمارين الرياضّية بانتظام. 	

قد يؤّدي الخمول البدنّي إلى زيادة خطر اإلصابة بالسرطان. 
لذا يجب ممارسة 0	1 دقيقة من التمارين المعتدلة كّل 

أسبوع )%0	 إلى %70 من أقصى معّدل لضربات القلب(، 
أو 	7 دقيقة من التمارين الشاّقة )%70 إلى %	8 من 

أقصى معّدل لضربات القلب(.
الحمل. 	

قد يؤّدي إنجاب األطفال في مرحلة متقّدمة من الحياة أو 
عدم اإلنجاب على اإلطالق إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان 

الّثدي. إذ تنخفض مستويات االستروجين أثناء الحمل. 
فالنساء اللواتي يحَملن فترة حمٍل كاملٍة قبل سن 20 لديهّن 
خطر أقّل لإلصابة بسرطان الّثدي مقارنًة بالنساء اللواتي لم 

ُينجبَن أو اللواتي َأنجبَن طفلهنَّ األّول بعد سن 	3.
الرضاعة الطبيعّية. 	

قد تبقى مستويات هرمون االستروجين منخفضة خالل 
فترة الرضاعة الطبيعّية. فالنساء اللواتي أرضعَن أطفالهن 

لديهّن خطر أقّل لإلصابة بسرطان الّثدي مقارنًة بالنساء 
. اللواتي أنجبَن ولم ُيرضعنَّ

األدوية / المعالجة الهرمونّية باإلعاضة. 	
يمكن الستخدام العالج الهرمونّي بعد سن اليأس أن يؤّدي 

إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان الّثدي. ولتجّنب ذلك، 
يجب مراجعة مقّدم الرعاية الصحّية ومناقشة الخيارات غير 

الهرمونّية لعالج أعراض سن اليأس.
موانع الحمل الهرمونّية )تحديد الّنسل(. 	

ُتظهر بعض الدراسات وجود صلٍة محتملٍة بين موانع الحمل 
الهرمونّية وسرطان الّثدي. ويحدث ذلك عادًة مع موانع 

الحمل الُمعتمدة على هرمون االستروجين. ُيرجى التحّدث 
مع األطّباء في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي حول 

اآلثار الجانبّية والمخاطر المرتبطة باستخدام موانع الحمل 
الهرمونّية الختيار األنسب منها.

اإلقالع عن التدخين. 	
يرتبط التدخين بخطر اإلصابة بالعديد من أنواع السرطان. 

وقد يساعد اإلقالع عن التدخين على تقليل قابلّية اإلصابة 
بالسرطان.

الفحص االستقصائي عن سرطان الثدي:
الفحص السريرّي

 نشّجع الّنساء على إجراء الفحص السريرّي كّل شهٍر بعد 10 
أّيام على األقّل من الدورة الشهرّية للكشف عن أّي تغييرات 
قد تطرأ على الجسم. ويمكن لدليل التوعية بسرطان الّثدي 

أن يساعد الّنساء على تعّلم كيفّية إجراء الفحص الذاتّي.

المراقبة المستمّرة
قد ُيوصي بعض األطّباء بضرورة المراقبة الّدقيقة لدى 

النساء المعّرضات لخطر اإلصابة بسرطان الّثدي والالتي 
ال يرغبن في تناول األدوية أو الخضوع لعملّية جراحّية. قد 

تشمل هذه المنهجّية: 
زيادة معّدل الزيارات للطبيب )كّل 6 إلى 12 شهًرا( 	 

لفحص الّثدي والتقييم المستمّر للمخاطر.
البدء بالكشف عن سرطان الّثدي بالتصوير الشعاعّي 	 

للّثدي في سّن مبكّرٍة.
يمكن إضافة اختبار تحّري آخر، مثل تصوير الّثدي بالرنين 	 

المغناطيسّي.
-لتصوير الشعاي للثدي )الماموجرام(

ُتنصح النساء الالتي يصلن إلى سن 40 عاًما بإجراء فحص 
الماموجرام سنوًيا. إذ يعّد هذا االختبار أفضل وسيلة 

الكتشاف أّي تغّيرات غير طبيعّية في الّثدي بشكل مبّكر.
ما هو الماموجرام؟

يتضّمن الماموجرام التصوير بأشّعة سينّية منخفضة 
الجرعة يمكنها المساعدة في اكتشاف سرطان الّثدي. 

يمكن أن ُيظهر الماموجرام غالًبا المناطق غير الطبيعّية في 
الّثدي. وال يمكنه إثباُت إصابة تلك المناطق غير الطبيعّية 

بالسرطان، لكن يمكنه مساعدة مقّدمي الرعاية الصحّية 
في تحديد ضرورة إجراء مزيد من االختبارات.
ما هو التصوير بالرنين المغناطيسّي للّثدي؟

ُيوصى بإجراء فحص بالرنين المغناطيسّي مع الماموجرام 
سنوًيا لدى لبعض النساء المعّرضات لخطر اإلصابة 

بسرطان الّثدي. وال ُينصح باستخدام التصوير بالرنين 
المغناطيسّي كاختبار فحٍص في حّد ذاته ألّنه قد ال ينجح 

في اكتشاف بعض أنواع السرطان التي يكتشفها الماموجرام.
معرفة طبيعة الجسم

يجب معرفة الوضع الطبيعي للجسم بشك وثيق، دون خجل، 
ألن ذلك يتيح اكتشاف التغييرات غير الطبيعّية التي تطرأ 

على الجسم في المستقبل، وُيوصى بإبالغ الطبيب عن أي 
تغييرات غير معتادة مثل بروز كتل أو تغّير لون البشرة في 

بعض المناطق أو الشعور باأللم عند لمسها. 
التوعية

 توّفر شبكة اإلنترنت معلومات كثيرة عن سرطان الثدي، 
إاّل أّن بعض هذه المعلومات خاطئ. ويمكن أن تشّكل هذه 

المعلومات الخاطئة عائًقا أمام إيجاد المعلومات المفيدة 
التي قد تساهم في حمايتكم من 

سرطان الثدي. 
ُيرجى زيارة صفحة سرطان الّثدي 
JHAH. على الموقع اإللكترونّي

com حيث يمكن أيًضا العثور على 
دليل مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبّي للتوعية بسرطان الّثدي
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نصائح للتوعية بسرطان الّثدي

ُتنصح النساء الالتي يبلغن 40 عاًما أو أكثر بإجراء 	 
التصوير الشعاعّي للّثدي )الماموجرام( سنوًيا، 

إذ ُيعّد هذا االختبار أفضل وسيلة الكتشاف أّي 
تغّيرات غير طبيعّية في الّثدي في وقت مبّكر.

يمكن تقليل خطر اإلصابة بسرطان الّثدي من 	 
خالل الحفاظ على وزن صّحي، حيث ترتبط زيادة 

الوزن أو الّسمنة بزيادة معّدل خطر اإلصابة 
بسرطان الّثدي، خاّصة بعد سّن اليأس.

تقي ممارسة التمارين الرياضّية بانتظام من خطر 	 
اإلصابة بسرطان الّثدي. لذا يجب ممارسة 0	1 
دقيقة من التمارين المعتدلة كّل أسبوع أو 	7 

دقيقة من التمارين الشاّقة.

يزيد نقص فيتامين د من خطر اإلصابة بسرطان 	 
الّثدي. لذا ُينصح باستهالك منتجات األلبان قليلة 

الدسم أو الخالية من الدسم الُمدّعمة بفيتامين 
د مثل صفار البيض وسمك السلمون والحبوب 

الُمدّعمة. كما ُينصح بالتعّرض المباشر ألشّعة 
ا. الشمس لمدة 	1 دقيقة يوميًّ

الحفاظ على نظام غذائّي صّحي عبر الحّد من 	 
تناول اللحوم المعالجة والمعّلبة واألطعمة 

الُمخّللة والُمدّخنة، باإلضافة إلى تقليل الوارد 
من السّكر والكربوهيدرات الُمكّررة مثل الحلوّيات 

والمشروبات السكرّية والُمحاّلة.

تناُول خمس حصص من الفواكه والخضروات 	 
يومًيا إلمداد الجسم بمضاّدات األكسدة التي 

ُتقّلل من خطر اإلصابة بسرطان الّثدي.

يمكن الستخدام العالج الهرمونّي بعد سّن اليأس 	 
أن يؤّدي إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان الّثدي. 

ولتجّنب ذلك، يجب مراجعة مقّدم الرعاية الصحّية 
ومناقشة الخيارات غير الهرمونّية لعالج أعراض 

سن اليأس.

ُنشّجع الّنساء على إجراء فحص سريرّي ذاتّي 	 
كّل شهر بعد عشرة أّيام على األقّل من الدورة 

الشهرّية للكشف عن أّي تغييرات قد تطرأ على 
الجسم. ويمكن لدليل التوعية بسرطان الّثدي 

أن يساعد الّنساء على تعّلم كيفّية إجراء الفحص 
الذاتّي.

ُيكّرس معهد طّب األورام في مركز جونز هوبكنز 	 
أرامكو الطبّي جهوده لتقديم عالج أكثر شمولّية 
لتلبية االحتياجات البدنّية والعاطفّية والنفسّية 

للمرضى. ويتكّون فريقنا من أخّصائيّي طّب 
األورام ذوي الخبرة وأخّصائيّي عالج األورام 

باألشّعة والجّراحين والمستشارين النفسّيين 
االجتماعّيين لمرضى السرطان وخبراء الدعم 

االجتماعّي وممّرضي طّب األورام ومتخّصصي 
الدعم الغذائّي عند مرضى السرطان.

االستشارة الوراثّية والفحص الجينّي
في حال وجود أسباب تدفع النساء لالعتقاد بأنهّن يحملن 
مورثة تزيد من خطر إصابتهن بسرطان الّثدي )مثل وجود 

تاريٍخ لإلصابة بسرطان الّثدي في العائلة، أو وجود أحد أفراد 
األسرة مصاب بطفرٍة جينّيٍة معروفٍة( يجب التحّدث إلى 

الطبيب حول ضرورة إجراء الفحص الجينّي.
ما هي بعض المعلومات الخاطئة الشائعة حول سرطان الّثدي؟

ال تزيد حّماالت الصدر النسائّية أو ُتنقص خطر اإلصابة 	 
بسرطان الّثدي. 

ال ُيسّبب الماموجرام أو يزيد خطر اإلصابة بسرطان 	 
الّثدي. 

ال ُتزيد غرسات الّثدي خطر اإلصابة بسرطان الّثدي. ومع 	 
ذلك، فإن النساء اللواتي لديهّن غرسات ثدي ُيعتبرّن من 

الفئات المعّرضة لخطر إصابٍة أعلى نظًرا لصعوبة إجراء 
الماموجرام لديهّن.

مجموعة المريضات الناجيات من سرطان الثدي في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبّي:

يضّم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي مجموعة للمريضات 
الناجيات من سرطان الّثدي. قمنا بتقليل عدد االجتماعات 
المباشرة نتيجّة لتفشي جائحة كوفيد19- لكن سيتمُّ توفير 

مجموعات دعم افتراضّية. ُيرجى االّتصال بمعهد طّب 
األورام لالستعالم عن اجتماعات مجموعة الّناجيات القادمة.

الرعاية الالحقة
تشعُر العديد من النساء باالرتياح عند االنتهاء من عالج 
سرطان الّثدي. لكن قد ينتابهّن أحياًنا بعض القلق من 

احتمال عودة السرطان، أو الشعور بالّضياع نتيجة تناقص 
عدد مّرات زيارة الفريق الطّبي. للمساعدة في منع احتمالّية 
عودة سرطان الّثدي، البد من الحفاظ على نمط حياة صحّي 

ونشٍط، وتناول الطعام الصحّي، والحفاظ على معّدل 
الفحص الموصى به من قبل فريق طّب األورام.

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي جاهز لتقديم المساعدة:
ُيكّرس معهد طّب األورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبّي جهوده لتقديم العالج بشكل يناسب احتياجات 
مختلف األفراد. وُيشرف فريق طّب األورام لدينا على تلبية 

احتياجات الفرد الجسدّية والعاطفّية والنفسّية. ويتكّون 
فريقنا من أخّصائيّي طّب األورام ذوي الخبرة، وأخّصائيي 

عالج األورام باألشّعة، والجّراحين، والمستشارين النفسّيين 
االجتماعّيين لمرضى السرطان، وخبراء الدعم االجتماعّي، 

وممّرضي طّب األورام ومتخّصصي الدعم الغذائّي عند 
مرضى السرطان. 

لمزيد من المعلومات حول خدمات أورام سرطان الّثدي، 
ُيرجى زيارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي< خدمات الرعاية 

الصحّية< الرعاية التخّصصّية< طب األورام واّضطرابات 
الّدم< سرطان الّثدي
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بي حول و ال ا ر جو هوب  برا  ائ   
د 2020 ا ال ر ائي   تق ال ا

بي و ال ا ر جو هوب  ام   ا  ا ت ر ا بد الرح ال تو  ر  الد ت
ّ األورام. مرحًبا، أنا الدكتور عبدالرحمن الشهري، استشاري ط

داد معّدل الشفاء من سرطان الّثدي بشكل ملحو خالل السنوات القليلة الماضية. ويعود هذا التحّسن إلى التقّدم  ا
العلمّي في مجال عال سرطان الّثدي، واألهّم من ذلك ارتفاع نسبة النساء الالتي يخضعن لفح سرطان الّثدي بوتيرة 

مة. ونسعى بصفتنا أطباء إلى تشخي النساء المصابات بسرطان الّثدي في وق مبّكر ألّن اكتشا المرض في  منت
مراحله األولى يزيد من فرص العال بشكل كبير.

الماموجرام مرًة  ، ويتضّمن التصوير الشعاعّي للّثدي  ويعد فح سرطان الّثدي إجراًء بسيًطا ومتاًحا على نطا واس
عا  واحدًة في السنة. ويستغر هذا اإلجراء اآلمن الذي يعتمد التصوير باألشّعة السينّية بض دقائق فق وال يسب أّي إ

م الّنساء. لمع

جراء التصوير الشعاعّي للّثدي سنويا لجمي النساء فو سّن ال 40 عاًما. وبالنسبة للنساء الالتي لديهّن تاري عائلّي  نوصي ب
جراء هذ الفحوصات االستقصائّية في سّن أصغر. من اإلصابة بسرطان الّثدي، قد ينص الطبي بالبدء ب

ويتمّت مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي بخبرة كبيرة في مجال تقديم الرعاية الصحّية والتكنولوجيا المتقّدمة لمساعدة 
 ، األفراد في الحفا صّحتهم. وننص الّنساء باّتخاذ الخطوة األولى والتحّدث إلى طبي الرعاية األولّية لتحديد موعد الفح

. . أو التعّر على المزيد عبر الموق اإللكترونّي 

ا   د في الو ا ي ت بي ف و ال ا ر جو هوب  ا   ا ر  جو ج ت
ا ر ا في الت  ال تد ال د  ا ال ر

مرحًبا، أنا جوديث جيفارا، منسقة رعاية الثدي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

، لدي دوران مهمان للغاية  بصفتي منسقة تمري

رشاد المريضات وعائالتهن طوال رحلة العال من سرطان الثدي،  دوري األول يتمثل ب
 ، ، ومن ثم العال بدءًا من االشتبا بحدوث تغييرات في الثدي، إلى مرحلة التشخي

وصوًال إلى مرحلة التغل على المرض والشفاء التام. إلى جان  تقديم التعليم 
والمشورة والدعم المستمر طوال رحلتهن.

دوري الثاني يتمحور حول تعزيز الوعي بسرطان الثدي، حيث أشج النساء على اتخاذ هذ 
الخطوات الثالث المهمة لصحتهن

 كل السيدات بحاجة إلى التعر على أجسادهن... تعرفي على ثدييك. كل شهر، 
خذي بع الوق لفح ثدييك بنفسك بحثًا عن أي تغيرات في الثدي. لمعرفة 

يارة الموق  كيفية إجراء الفح الذاتي للثدي والتغييرات التي يج البحث عنها، يرجى 
. وقراءة دليل العناية بالثدي . اإللكتروني لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

رام سنوًيا. يعد هذا االختبار أفضل  المامو ا يج على جمي النساء من سن األربعين إجراء تصوير للثدي ل باألشعة  ا
دي إلى اإلصابة بسرطان الثدي. طريقة للكش المبكر عن التغيرات داخل الثدي والتي قد ت

، إذا وجدت أي تغيرات في ثدييك تبعث على القلق، يرجى مراجعة طبيبك  ا واألهم، عدم الخو ال
على الفور. نحن هنا من أجلك.

تذكري أن الكش المبكر ينقذ الحياة.
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ا ال را ال
بقلم دانا محمد 

الًبا ما تلقي التكنولوجيا الحديثة 
وإمكانية الوصول الفوري إلى 
ثارها  الخدمات عبر اإلنترن ب

السلبّية على صّحة اإلنسان، كونها 
ير النش  تشّج أسلو الحياة 

ير الصحّية. وتعتبر  واختيار األطعمة 
ّثر بهذ  ة الشبا األكثر عرضًة للت ف

الخيارات، إذ تسّب البدانة لدى 
ثاًرا صحّيًة مباشرًة وأخرى  األطفال 

بعيدة المدى. وبّين دراسات 
موثقة من قبل مراكز السيطرة على 

األمراض والوقاية منها أن الجيل 
الحالّي قد يكون أّول جيل يعاني من 

نسبة أكبر من األمراض المرتبطة 
بنم الحياة وانخفاض معّدل الحياة 
نشطة  هاليهم. ويمكن ل مقارنًة ب
طفال، إلى جان التحّكم  البدنّية ل

ن، أن تمن البدانة في  في الو
سّن متقّدمة. فعلى سبيل المثال، 
تشّكل الدهون عادًة حوالي 25% 

ير الرياضّية  ن جسم األنثى  من و
في سن ال 17، بينما تتناق هذ 
النسبة لدى األنثى الرياضّية لتصل 

إلى أقّل من 18%.
ونثق في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

ّن الوقاية هي المفتا  الطّبي ب
األساسّي للتغّل على البدانة، 

فين يتمّتعون برو  ّ وبوجود مو
الفريق العالية، كل شيء قابل 
للتحقيق. ترى نهيل البارشي، 

ممرضة سريرّية أولى في مركز جونز 
ّن التشجي  هوبكنز أرامكو الطّبي، ب
على ممارسة الرياضة يج أن يكون 

جزًءا من مهام كّل ممار رعاّية 
صحّية. ففي عام 2015، صّمم 
نهيل على المساهمة في تحسين 
صّحة الشبا الذين تعمل معهم 
كّل يوم في عّيادة الرعاية الصحّية 

هران. ودرس  األّولي في ال

إمكانّية إجراء جلسات تمارين 
طفال الذين يعانون من البدانة  ل
ن  لمساعدتهم في الحفا على و
م حصولها على شهادة  صحّي. ور

ّهلها  بطلة العافية، إّال أن ذلك لم ي
لبدء برنام من هذا النوع، ما شّكل 

أّول تحّد لها. الق مبادرة نهيل 
الدعم الكامل من قبل مديراتها، 

، رئيسة مركز  الدكتورة حنان الشي
صّحة النساء واألطفال، ومارجري 

كروكفورد، المديرة األولى لتمري 
بة  ًرا لر الرعاية الصحّية األولّية. ون

الدكتورة حنان المسبقة بمثل هذا 
، اندفع بحما ودعم  البرنام

وشجع نهيل للبدء فيه. درس 
نهيل البرنام بشكل معّمق خالل 
وقتها الخاص لمدة تسعة أشهر. 

وفي سبتمبر 2016، تّم اعتمادها 
كمدّربة لياقة بدنّية من قبل الرابطة 

الدولّية لعلوم الرياضة. لكّن ذلك 
لم يكن كافًيا، حيث طل منها 

أيًضا الحصول على اعتماد مزّود 
م تخّو  دعم صحّي أساسّي. ور

مارجري من افتتا عيادة خاّصة 
طفال  بتمارين اللياقة البدنّية ل

في المستشفى، وافق على من 
نهيل الفرصة. وبعد أن حضرت 

إحدى الجلسات، أعرب مارجري 
عن فخرها بهذا اإلنجا نتيجة ردود 

الفعل اإليجابّية التي القتها من 
األهالي واألطفال ومدى إعجابهم 

سلو حياتهم الجديد. ب
وتستهد العيادة األطفال من سن 

5 إلى 14 سنة وتفت أبوابها ثالث 
مّرات في األسبوع. ومنذ بداية عام 

2018، استضاف العيادة 1200 
جلسة تمرين ألنشطة متعّددة، 
مثل الرق والتمارين الهوائّية 
والحركّية، حضرها حوالي 200 

م التحدّيات التي واجهتها  طفل. ور
نهيل، نجح بفضل إصرارها ودعم 

اإلدارة لها على تحويل فكرتها إلى 
، ما ساهم في بناء سفراء حياة  واق
صحّية صغار يهتمون بصحتهم أوًال 

وصحة عائالتهم ومجتمعهم. 
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 نصائح لتجّنب هدر الطعام
بقلم غادة حبيب وباسم فوطا

ُتوصي إرشادات الصّحة والسالمة بتقديم كمّيات معتدلة 
من الطعام وتناوله بحدود معقولة، لتجّنب اإلفراط في 

تناول الطعام وما يرافقه من هدٍر لألغذية. ويترافق عادًة 
هدر الغذاء مع هدر الموارد مثل الماء والكهرباء والوقود 
والوقت والجهد باإلضافة إلى اآلثار السلبّية على صّحة 
واقتصاد األفراد والعائالت والمجتمعات. وُيهدر حوالي 

ثلث الغذاء الُمنتج عالمًيا، أي ما يعادل 1.3 مليار طن من 
األطعمة كّل عام. ويؤّثر ذلك بصورة كبيرة على البيئة من 

خالل مكّبات النفايات، التي تحتوي مخّلفات الطعام المهدور 
وُتنتج غازات ضاّرة ُتساهم في أزمة التغّير المناخّي العالمّية.

نصائح فّعالة للحّد من هدر الطعام:
يعتمد تناول الطعام الصحّي على التخطيط السليم 	 

للوجبات واعتماد قائمة وجبات صحّية. 
يساعد اإلعداد الُمسبق لقائمة التسّوق والذهاب 	 

للتسّوق بعد تناول وجبة رئيسّية أو بعد االنتهاء من 
تناول وجبات خفيفة على تجّنب شراء أغذية غير ضرورّية، 

إذ ُيقّلل ذلك من الرغبة بشراء كمّية زائدة من المواد 
الغذائية.

تخزين المواد الغذائّية بطريقة صحيحة في المنزل 	 
والتحّقق من تواريخ انتهاء الصالحّية. تجاُهل اإلعالنات 
التجارّية والعروض التي ترّوج لمبدأ اشتِر واحًدا واحصل 
على اآلخر مجاًنا. عدم تخزين كمّيات كبيرة من األغذية 

في البّراد أو الثاّلجة، لتجّنب فساد الطعام. يمكن تطبيق 

مبدأ االستهالك حسب األسبقّية على المواد الغذائّية 
المحفوظة في البّراد أو الثاّلجة أو المخزن الجاّف 

للمساعدة في استهالك المواد الغذائّية قبل انتهاء مّدة 
صالحّيتها.

تقديم حصص غذائّية تتالءم مع عدد أفراد العائلة أو 	 
عدد األشخاص المدعّوين إلى طاولة المائدة، وتحضير 

حصص طعام معتدلة، واستخدام أطباق وأكواب 
صغيرة. 

اإلبداع في تحضير الطعام داخل المطبخ وتحويل بقايا 	 
الطعام إلى أطباق جديدة للوجبة التالية. مثاًل، ُيمكن 

تحضير سلطة األرز أو شوربة األرز من بقايا األرز، 
واستخدام الحليب لصنع حلوى البودينغ والعصائر. 
تغطية بقايا الطعام المحفوظ في الثاّلجة وتحديد 

تواريخها، واستهالك بقايا الطعام في غضون 2 إلى 3 
أيام. 

االحتفاظ بعبوات الزيت في مكان بارد وجاف، وإغالقها 	 
بإحكام تجّنًبا لفساد الزيت.

ُيعتبر الحفاظ على نظافة وسالمة البيئة أمًرا ضرورًيا لمنح 
حياة صحّية لألجيال الحالّية والقادمة، لذا يجب اّتباع ثالث 

منهجّيات للحّد من هدر الطعام، تتمّثل بتقليل االستهالك 
وإعادة االستخدام وإعادة التدوير. ويمكن للنصائح العملّية 

المذكورة أعاله أن تدعم االقتصاد وجهود مكافحة التغّير 
المناخّي، كما يمكن تطبيقها بحكمة عند التسّوق لشراء 

المواد الغذائّية وإعداد الوجبات واستهالكها.
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م مركز جونز هوبكنز أرامكو  ّ ن
الطّبي بتاري 10 و11 أكتوبر 

2020 دورًة تدريبّيًة، هي 
األولى من نوعها في المنطقة 
الشرقّية، حول أساسّيات دعم 
الحاالت الحرجة عند األطفال.
ويشر على البرنام مكت 
ون األكاديمّية في مركز  الش

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 
 ّ بالتعاون م جمعية ط

الرعاية الحرجة، وهي إحدى أكبر 
ير الربحّية  مات الطبّية  ّ المن

في الواليات المتحدة األمريكّية، 
وتكّر جهودها لتعزيز التمّيز 
واالّتسا في ممارسة الرعاية 

الحرجة.
ويتم إجراء الدورة المعتر 

بها دولًيا بلغات متعّددة 
ات مواق التدري  ضمن م

المنتشرة في أكثر من 30 دولة. 
وتستهد أطّباء الرعاية األولّية 

وأطّباء الطوار والمقيمين 
والطّال ومساعدي األطّباء 

يرهم من  ، و وطاقم التمري
فين أصحا الخبرات  ّ المو

المتفاوتة في الرعاية الحرجة 
الذين يتطّل عملهم رعاية 

المرضى ذوي الحاالت الحرجة 
ة على استقرار  والمحاف

وضعهم ريثما يصل طبي 
العناية المرّكزة أو المخت أو 

فريق النقل.
وأشر على تدري الدورة نخبة 
 ّ من الخبراء المختّصين من ط
األطفال والتخّصصات الفرعّية 

ون األكاديمّية. ومكت الش

 ، ات المجتم ويعتبر األطفال من أهّم ف
فهم بهجة الحاضر وبناة المستقبل، 

ويج أن نحرص على إبقائهم أصّحاء 
ًرا الحتمال  لضمان مستقبل مزدهر. ون

ة في الحياة قد  وقوع أحداث مفاج
ّدي إلى إصابة األطفال بالصدمات  ت

والحرو وااللتهابات وتسمم الدم 
يرها من الحاالت المرضّية، يج على  و
المتخّصصين في مجال الرعاية الصحّية 
طفال  إتقان أساسّيات الرعاية الحرجة ل

لمساعدة المرضى على تحقيق الغاية 
النهائّية المتمّثلة في الحّد بشكل إيجابّي 
من المرض وخف معّدل الوفّيات لدى 

مراض خطيرة. األطفال المصابين ب
وشمل الدفعة األولى من المشاركين 
المقيمين وطاقم التمري من وحدة 
 ّ طفال ووحدة ط العناية المرّكزة ل
األطفال. ووجدوا أّن الدورة التدريبّية 

نّية بالمعلومات وصعبة وتحتا إلى 
إعداد ودراسة وتقّدم أحدث المعلومات 

. كما قال اثنان من  والتدريبات
اكتسب الكثير  المشاركين في الدورة 

من المعرفة والمهارات لممارسة الرعاية 
بثقة أكبر والمشاركة بشكل أكبر في خطة 

قم بتطبيق هذ المعرفة   ، العال
على تحليل الحاالت السابقة التي اعتني 

بها في الماضي وفهم سب اختيار 
. األطّباء لخطة العال

باإلضافة إلى ذلك، تضّمن بع 
ساهم المعرفة  تعليقات المشاركين - 
والخبرات التي شاركها المنّسق في صقل 
شارك بشكل فّعال   ، وتعزيز معلوماتي

تمّكن من  س في الجلسة التدريبّية و
. تطبيق ما تعّلمته مباشرًة

من جهتهم، وجد الخبراء المتخّصصون 
تزّود  أن محتويات الدورة التدريبّية 

حدث المعلومات  المشاركين ب
م  تغّطي مع والتدريبات وأّنها 

. ّ األطفال تخّصصات ط

قدم    بي  و ال ا ر جو هوب 
ال د ا رج  ا ال ا  ال ا
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ام ا   ال الت ال ل

ر    وا ال ال
ام ال

التدخين• 
ير النش•  أسلو الحياة 
ذائي ال يحتوي •  ام  ن

كمية كافية من الكالسيوم 
وفيتامين د

قّلة الوارد البروتينّي• 
تناول المشروبات الكحولّية• 
اإلفرا في تناول المل • 

واستهالك اللحوم المعالجة
اإلفرا في شر الكافيين • 

د ل  ائي ال ام ال ال
ام ال

ذية الغنّية بالكالسيوم •  األ
مثل الحلي ومشتّقاته، 

والمدّعمة بفيتامين د

تحتوي األطعمة البحرّية • 
أيًضا، مثل السلمون والتونة، 

على فيتامين د الذي يساعد 
على امتصاص الكالسيوم

تحتوي أسماك السردين • 
امها والسلمون على  م ع

كمّية جّيدة من الكالسيوم 
باإلضافة إلى الخضراوات 

ذات األورا الخضراء وحلي 
الصويا 

ذية المدّعمة، مثل •  األ
نّية بالكالسيوم   ، الحبو

وفيتامين د
تدعم العناصر الغذائية • 

البروتين الخالي  األخرى 
من الدهون، والبوتاسيوم 

 C والمغنيسيوم وفيتامين
ام وفيتامينات B صّحة الع

التعّرض المباشر ألشّعة • 
الشم لمدة 20 دقيقة يوميا

ن في •  تساعد تمارين تحّمل الو
ام والحفا عليها،  بناء الع

وتشمل هذ التمارين المشي 
والرك ورف األثقال الصغيرة.
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ر ت الت ال ا ب د ال د ا ال ت ر ا

ا ر ات
ل ال حد   ا

في حال كنتم من مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي أو المرافق الطبية المختّصة ولديكم أّي استفسار حول األهلية 
ال حول  للعال أو التحويل أو في حال كنتم من مرضى قسم رعاية األسنان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي ولديكم س

الفواتير يمكنكم االتصال بمركز اتصاالت مكت التسجيل المركزي وفواتير الخدمات السنية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
لة المتعلقة بالمواضي التالية ّللحصول على إجابات األس

بي و ال ا ر جو هوب  ر 
األهلية للعال

ت ب ال رافق ال ر ال
األهلية للعال• 
تحويل الحاالت إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي• 

ا ا ا ر  
تفاصيل الفاتورة• 
طر الدف• 
خط السداد• 
طل استرداد المدفوعات• 
تصفية الحسا• 

ر ا الت  الر
ا  ا  ر  ر  ا ال ا ال ا فر   

ي  ا ت
السعال أو الزكام• 
التها الحلق• 
ألم األذن• 
ات األنفية•  اإلفرا

حد  ال ا
 صباحا -  عصًرا

ر ا الت ال ب الر ت  ا
- أو - اتصل على 

-
ي  ر حد  ل  د  ت ا ل ا  اتب ا

بي و ال ا ر جو هوب 
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Drive-Through Medication Pick-up

ا م ا  ال ت ا

. توفر هذ  المبنى 54 هران. ستجد هذا الموق خل خدمات ط األسنان  افتت جاها موقًعا الستالم األدوية من السيارة في ال
الخدمة راحة أكبر وتتب توصيات الوقاية من العدوى.

ا ا ت ا   ب ت  تاح فق ل التي  د  د د ال ه ال
هران. •  على ماي تشارت، اختر موق استالم األدوية من السيارة بال
 •. ستكون األدوية جاهزة لالستالم في يوم العمل التالي من وق الطل
 •.  ساعات العمل من 8 صباًحا حتى 4 عصًرا، من األحد إلى الخمي

ارة الصحة احتفاًال  اقام و
لتكريم جمي األطباء الذين 

ساعدوا في إدارة مرافق الحجر 
الصحي لفيرو كوفيد- 19 في 

جمي أنحاء المنطقة الشرقية.

الء األفراد الذين قاموا بعمل  تم تمثيل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من قبل ه
استثنائي من اليسار الى اليمين د. حاتم خير ، د. نهى بخاري، د عمار ستار، د. سعيد قحطاني ، 

د. مبارك ملحم، نائ الرئي التنفيذي لمجموعة E1، د. حنان شي ، ود. طالل دخيل خير.
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ر  ا ال ت ا ا بي في  و ال ا ر جو هوب  ا 
ا ال ال  ت و  ال

حصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على  إعادة اعتماد 
ت الصحية،  ، بعد  المجل السعودي العتماد المنش
ة،.وتمكن مركز جونز  استطالع 10 نوفمبر. وتحقيق نتائ ممتا

هوبكنز أرامكو الطبي من تحسين تقييم عام 2017. هذا يذل 
سسة عالية الموثوقية  ن نصب م استمراريتنا لتحقيق هدفنا ب

ة بشكل خاص ألنه أثناء التحضير للمس ،  وجدير بالمالح
واصلتم جميًعا تلبية المتطلبات الشديدة لتوفير الرعاية أثناء 

الجائحة العالمية. 

يوض هذا اإلنجا أن مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي قد حقق تقدًما كبيًرا في تحقيق هدفنا في 

مة عالية الموثوقية. يستحق كل  أن نصب من
. سستنا الشعور باإلنجا عضو في م

ي ا د  تو  الد
ولي الجودة وسالمة المرضى كبير مس

وا ال د  ا ال ا
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وا ال د  ا ال ا

كل ما تحتا لمعرفته حول ساعات العمل 
والمواق في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

تعر على ساعات الزيارة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي أيًضا.

ا الر
Arabic
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تقنّية جديدة للتخفيف من القلق المرافق لألشعة والتصوير الطّبي 
االرتقاء بمستوى التصوير المقطعي المحوسب

يعاني بعض المرضى من حالة قلق قبل أو 
بعد أو خالل إجراء األشعة أو الصور الطّبية 

ما قد يؤّثر على دّقة وجودة الفحوص 
الطبّية. وللتقليل من هذا، قام مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطّبي باعتماد تقنّية تصوير 
تتمحور حول المريض للتخفيف من هذا 
التوّتر، حيث عَمد المركز إلى تركيب جهاز 

سوماتوم فورس للتصوير المقطعي 
المحوسب من شركة سيمنس هيلثنيرز 
في وقت سابق من هذا العام. ويعمل 
الجهاز على تحسين النتائج السريرّية من 

خالل توفير صور ذات جودة أعلى. ويمتاز 
الجهاز بقدرته على التصوير بسرعة أكبر 

ومنح صور بدقة أعلى مع استخدام جرعات 
إشعاع أقل بكثير من تلك الُمستخَدمة في 
األجيال األقدم، فضاًل عن كونه آمن على 
الِكلى. كما يستخدم الجهاز جرعًة أقّل من 

ماّدة التباين الُمستخدمة لزيادة تباين الُبنى 
والسوائل داخل الجسم، ما يعود بالفائدة 

بشكل أساسّي على مرضى القصور 
الكلوّي. وتّم تزويد جهاز سوماتوم بسقف 

افتراضّي متوافق يعمل باالعتماد على 
التكنولوجيا المحيطة. فوفًقا لدراسة ُنشرت 
في مجّلة تكنولوجيا الطّب النووّي، يساعد 

التعّرض للصور السمعّية البصرّية أثناء إجراء 
التصوير في إراحة المرضى وبالتالي تقليل 

حركتهم. وتسمح الصور الُملتقطة عالية 
الدّقة بتطبيق مفهوم الطّب الدقيق، ودعم 

األطّباء في وضع خطط فّعالة للعالج.

قد يوَصى بإجراء التصوير المقطعّي 
المحوسب للمساعدة في:

الكشف عن مشاكل العضالت 	 
والعظام، مثل األورام والكسور

الكشف عن اإلصابات والنزيف الداخلي	 
مراقبة فعالّية بعض العالجات 	 

الُمطّبقة كعالج السرطان
الكشف عن األمراض والحاالت 	 

الَمرضّية ومراقبتها مثل السرطان 
وأمراض القلب وكتل الكبد

تحديد مكان الورم أو الجلطة الدموّية 	 
أو العدوى

توجيه اإلجراءات العالجّية، مثل 	 
الخزعات والعمليات الجراحّية والعالج 

باألشّعة
يؤّكد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي على 
التزامه الّدائم بتقديم الرعاية التي تتمحور 

حول المريض وتعزيز رضا المرضى عن 
تجربة الرعاية الصحّية بأكملها. يعمل جهاز 

التصوير الجديد حالًيا في مركز الظهران 
الصحّي ويناسب جميع المرضى الصغار 

والكبار.

لمعرفة المزيد حول خدمات التصوير 
الشعاعّي في مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطّبي، ُيرجى زيارة الموقع االلكترونّي 

 JHAH.com
https://www.jhah.com/ar/care-

services/specialty-care/radiology
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وحول هذا الموضوع، قالت 
الدكتورة هنادي الضاهر، 

مديرة قسم التصوير 
الشعاعّي في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطّبي:  

"يمتاز الجهاز الجديد بقدرته 
على التصوير بشكل أسرع 

مع تعريض المريض لجرعة 
إشعاع أقّل بكثير مقارنًة 

بأجهزة التصوير المقطعّي 
المحوسب األقدم. كما 

سيسمح بتخفيض الكمية 
الُمعطاة من وسيط التباين 

الضرورّي إلجراء التصوير 
المقطعّي الُمحوسب، وهذا 

أمر مفيد للغاية للمرضى 
الذين يعانون من خلل في 

وظيفة الِكلى".
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"اشكر الدكتورة وسام على 
سعة صدرها وتقديمها أفضل 

خدمة ممكنة لي عن سواء 
عن طريق موعد بالهاتف 

أو الحضور الى المستشفى 
حيث أنها ذات خلق رفيع بارك 
الله فيها وفي علمها وأتمنى 
من سيادتكم فتح المجال لنا 
كنساء حوامل بالمتابعة مع 

الدكتورة وسام شخصيا وعدم 
الزامنا بالمراجعة خارج المركز"

اتقدم بالشكر والتقدير إلى الطبيب - تواضع الطبيب، مدى 
حرص الطبيب على صحة مرضاه، شرح الطبيب للمريض 

في غاية السهولة: اسلوب الطبيب. يطمن المريض 
ويساعدني العالج - أكرر شكري وتقديري للدكتور.

التميز في رعاية المرضى

"طبيبة رائعة ومتعاونة 
و حنونة على ابنتي. 
غمرتنا باهتمامها"

كان الطبيب مهتم بمشكلتي ومعناتي وكان صبوًرا 
ويستمع إلى بصدر رحب وقام بشرح المشكلة التي أعاني 
منها وبعد اخذ اإلجراءات الطبية نصحني بطرق تخفف من 

اآللم مثل إنقاص وزني وعمل رجيم وممارسة الرياضة - 
كالسباحة ورياضة المشي باعتدال - فشكًرا جزياًل

"شكر خاص للدكتوره 
آسيا على حسن تعاملها 

مع المريض وحسن 
أخالقها العالية - 

واحترافيتها في العمل"
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الدكتور ميساء بريك 
تتميز باألداء العالي 

والتعاط والقدرة على 
فهم المري ومساعدته 
على التعامل م مشاكله 
والتكي م ضغوطات 

الحياة وتستحق كل تقدير 
واحترام

أشكر جمي العاملين في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي على المعاملة 
االنسانية وحسن اآلداء 

ولط المعامله من 
الجمي وخاصه د.حسن 

العجمي استشاري جراحه 
التجميل - وإلى األمام إن 

شاء الله - وفقكم الله

ر  تو  تو  
اتر ال  ف الد با  

ا  في ال  ت الت
احت  ر  ام بال هت ا
ا  التو واحي    ال

ره   ل  حت في ال
ل  ا الق  ر   ال

ا  ا في  الر ر ال
ف  تو   ب ال الق

ام  هت ا في ا ر ال
ال ا  الر

تطعيم 
االنفلونزا في 

مقهى الليوان - 
ة  الخدمات ممتا

جزاكن الله خيرا

ساعدني ناي 
الشمراني في تنسيق 
ادويتي وكان من أكثر 

النا في محاولة 
مساعدتي شكرا له
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شكرا - للطبي ولكل الطاقم الطبي واالستقبال 
نفخر بوجود مستشفى مثل هذا في وطننا

طبيبة رائعة ومتعاونة 
و حنونة على ابنتي 

مرتنا باهتمامها
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"كان الطبيب مهتم بمشكلتي ومعناتي 
وكان صبورا ويستمع إلى بصدر رحب 
وقام بشرح المشكلة التي أعاني منها 

وبعد أخذ اإلجراءات الطبية نصحني 
بطرق تخفف من اآللم مثل إنقاص 
وزني وعمل رجيم وممارسة الرياضة 

- كالسباحة ورياضة المشي باعتدال - 
فشكرا جزيال"

"الشكر الجزيل لالخصائية هيفاء في عيادة فحص 
السمع - علي ما قدمته من تعاون وخدمة في 

عالج حالة الوالده والتأني والشكر الجزيل - القاء 
مين - علي - االهتمام - بصحته مرتادي هذا الصرح 

الصحي"

"أشكر الدكتورة وسام على سعة صدرها وتقديمها أفضل 
خدمة ممكنة لي عن سواء عن طريق موعد 
بالهاتف أو الحضور إلى المستشفى حيث 

أنها ذات خلق رفيع بارك الله فيها وفي 
علمها وأتمنى من سيادتكم فتح المجال لنا 
كنساء حوامل بالمتابعة مع الدكتورة وسام 

شخصيا وعدم الزامنا بالمراجعة خارج المركز"

"أود أن اشكر الدكتور 
المنصور على متابعته 

وشرح الحالة بكل 
وضوح واعطاء 

الخيارات المناسبه 
للحالة. شكًرا جزياًل"

"الدكتوره رائعة في التعامل 
مع مخاوف المريض متمكنة 
من االجراءات التي تقوم بها 
تشكر شكرًا جزياًل على حسن 
االصغاء للمريض والشرح - 

لطريقة استخدام األدوية في 
العالج موفقه لكل خير"



صفحة 

تا      |   W E L L B E I N G

بي و ال ا ر جو هوب  ر   تقد
ق ل توف ر   ج

Dr. Jaffar Al-Taw�q
Incident Commander and Director of 
Infection Control at JHAH

كوفيد-19. تقدم المنصة  جاها، كمساهم خبير في منصة شبكة التعلم ل عين د.جعفر التوفيق، مدير مكافحة العدوى في 
، أحدث اإلرشادات والبروتوكوالت  ، بالشراكة م  التابعة لجمعية األمراض المعدية األمريكية 

للممارسين الصحيين في الخطو األمامية.

عين جامعة ستانفورد الدكتور التوفيق، مدير إدارة 
مكافحة العدوى واألمراض المعدية وقائد حادثة 

ا  ف ال ب    استجابة كوفيد-19، ب
. قام الجامعة بتحليل البيانات  ال ر في ال ال

البحثية من منتص التسعينيات حتى عام 2019، 
والتي تغطي ماليين العلماء في جمي مجاالت 

الدراسة. تم إصدار القائمة في أكتوبر 2020.

ق     ر التوف تو ج الد
ال را في ال ر ت ا ا ال

كوفيد كوفيدخبير في منصة شبكة التعلم ل جاها، كمساهم خبير في منصة شبكة التعلم ل جاها، كمساهم عين د.جعفر التوفيق، مدير مكافحة العدوى في  عين د.جعفر التوفيق، مدير مكافحة العدوى في 

ق ل توف ر    ج
مدير إدارة مكافحة العدوى واألمراض المعدية

مة جائحة كوفيد-19 ورئي إدارة أ
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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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سّجل لتلقي الرعاية الصحية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

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.
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تعرفوا على موظفينا
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كوفيد19 التي أجريناها  ية والوقائية لتجن تفّشي  جاها، صحتك وسالمتك من أولوياتنا. تعر على التدابير االحترا في 
فين. للحفا على سالمة المراجعين والمو

ي ا جت ا ا وا توا ا   قت  
ما قد فاتك
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يسرنا اإلعالن عن إطال واجهة 
تطبيق ماي تشارت الجديدة 
لضمان تجربة رقمية أفضل 

لجمي المستخدمين.
سجل الدخول اليوم الستكشا 

االختصارات والتحديثات 
جراءات التي تستخدمها بشكل  ل

متكرر. قم بزيارة .
 لالطالع على 

الملفات اإلرشادية ومعلومات 
حول كيفية التسجيل. 

الربو عندك وأبقي بخاخك بالقر  ميز ما يهي نوبات 
منك في جمي األوقات. تفضل بزيارة موسوعتنا الصحية 

لمعرفة المزيد عن الربو

الموسمية، كن مستعد واحصل على  اإلنفلونزا م عودة 
. يارة  اإلنفلونزا عن طريق  لقا

- إليجاد مواق التطعبم  -
القريبة المتاحة.
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لب كمامتك بالطريقة 
الصحيحة يحميك من 

خطر العدوى.

هل تعلم أن البكتيريا 
والفيروسات هم 

كائنات مختلفة تماًما، 
ولهذا ال يمكن استخدام 

الحيوية  المضادات
لعال العدوى 

الفيروسية، بل قد 
دي استخدامها بدون  ي

الحاجة لها إلضعا 
مناعة الجسم. 

احصل على لقا 
اإلنفلونزا اليوم.
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يتب ي  ا جت ا ا وا توا ا   قت  

تعلم كيفية التعر على عالمات 
مرض الزهايمر وأعراض 

من كلم وجهك أو عدم ارتداء الكمامة ير  ا  ً ولية. شج اآلخرين ليخبروك إذا كن تفعل شي ة لتحمل المس اخلق بي
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المرضى، تعر على ما يمكنك فعله كمري لسالمة رعايتك الصحية. لسالمة العالمي اليوم م قر حلول 

كد دائًما من محتوياتها. كد من توفر حقيبة اإلسعافات األولية في المنزل والعمل والسيارة وعند السفر. وت لسالمتك، ت
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بي و ال ا ر جو هوب  ال ب ت ام ا
ام  وا اح ه ا ام ال

ا ب ول ال ات ال  ال

ق من الهات األرضي •  ا ج ال را  ال
داخل أرامكو السعودية،أو من خار أرامكو 

. أرامكو  اتصلزعلى 

ق من هاتفك المحمول داخل  بقيق، اتصل •  بق
+ على الهات رقم    

ا اتصل على •  ح ا

و من هاتفك المحمول داخل رأ •   ت
+ تنورة اتصل على الهات رقم   

: من هاتفك المحمول داخل العضيلية •  ال
. اتصل على الهات رقم    

ا ب •  ا ال ال د في الر ا ل
اتصل بعالقات المرضى على البريد اإللكتروني 

. أو 
- من  - االتصال  على الهات رقم-
- من خار  - - داخل المملكة أو 

المملكة

ا ال •  ول  الر د ل ا  ال
ب على الهات رقم   رافق ال ر ال ئ ل ا ال

 بعد الساعة الرابعة مساًء.

د  و ب حال فق ب  ا لد   ا 
ا في حال  ا ب  ل ال ا ا ب الر  

وا في  رف  ر  ل  ه  ب فا وا ال ال
ت ل ر 

د لعمل موعد طبي أو موعد أسنان •  وا ال
وللوصول للعديد من الخدمات الطبية، اتصل 

على:

مركز االتصال المركزي من داخل المملكة • 
-  - على الهات رقم 

من خار المملكة على الهات رقم     • 
 + - - -

ا اتصل بعيادة اإلرشاد •  ج ا ر بالتوتر  ه ت
هران لعمل موعد خاص على  االجتماعي بال
، خالل أوقات العمل  - الهات رقم 

الرسمية. 

  التد يقدم مركز جونز هوبكنز أرامكو • 
فين و أفراد  الطبي المساعدة لجمي المو

قالع عن التدخين. البريد  عائالتهم والمتقاعدين، ل
االلكتروني

Smoking.Cessation@JHAH.com 

ر جو هوب •  وع ب ه تر في الت
بي لتتطوع يج أن تتمت  و ال ا
بصحة جيدة، أن يكون عمرك  سنة أو 
أكثر، لديك إلمام كا باللغة اإلنجليزية. 

للتطوع، أرسل رسالة إلكترونية على البريد 
اإللكتروني 

VOLUNTEER.HEALTHCARE@JHAH.COM

ه  حا إذا كنتي حامًال  أسبوع أو 
أكثر، سجلي في برنام صحة الحامل باللغة 

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

ال •  م  ا با حد ال جول 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا كن 
حامًال  أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن طريق 

البريد اإللكتروني 

Shareefah.Darweesh@JHAH.COM

ر •  ائ الق ق الر ر ر   الت
SMS): سجل في خدمة التذكير بالمواعيد 

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

. -  - اتصل على الهات رقم 

ب  ق ال ر ب   ا ال د ول ل و ل

و تر ل ل ا

ا •  ي ال تر ل ر ا  ال
و للوصول للعديد من  بال

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صر األدوية وتحديث 

بيانات الهات الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 •    

للمزيد من المعلومات عن جمي الخدمات • 
الطبية مثل خدمة العمالء، الحمالت 
التوعوية والبرام المتوفرة، األخبار 

الخاصة برعايتكم الصحية وللتسجيل 
في برام صحة الحامل والتبرع بالدم  
والوصول إلى العديد من المعلومات 

وروا موق  المتعلقة بمختل األمراض، 

الخدمات الطبية اإللكتروني.

http://JHAH.com 

ب  رافق ال و بال ر ال ال
ا  د  ا ت ال

خ المساعدة للحصول على الرعاية • 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهات رقم   خار 
أوقات العمل الرسمية ألمور الرعاية 

الصحية الطارئة فق والتي تهدد الحياة، 
كنقل مري من مستشفى آلخر إلجراء 

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

ير المستعجلة، اتصل  به. للمشاكل 
من داخل المملكة على الهات رقم              

-  -  أو من خار المملكة 
على الهات رقم 

+ - - -         

و  د ب ا تا ل ه ت
قد ل  ا ال ال الر

أرسل بريد إلكتروني
. .



صفحة 

تا      |   W E L L B E I N G

ر  ال ر  ر ال ا  ائ  ه ال

تحتّل المملكة المرتبة الثانية على مستوى الشر األوس والسابعة عالمًيا 
في معدل اإلصابة بمرض السّكري من النم الثاني، وبمناسبة اليوم 

العالمّي للسّكري الذي صاد يوم  نوفمبر، نقّدم لكم بع الّنصائ 
ها الصّحة  حول كيفّية السيطرة على مرض السّكري واالستمتاع بحياة مل

والسعادة 

ام الغذائّي الصحّي •  ب قد يشمل الن ا ائ ال اتباع ال ال
تغيير نوعّية الوجبات الغذائّية وكمّياتها وعدد مّرات تناولها. وقد يتفاج 

المرضى بعدد خيارات األطعمة الصحّية واللذيذة المتاحة لهم. 

ا يساعد الّتمرين مرضى السّكري في نوا •  ا الر ا الت
عديدة، إذ يخّف مستويات السّكر في الدم، ويساعد على إنقاص 

ن، ويحاف على صّحة القل والدورة الدموية. وباإلضافة إلى ذلك،  الو
ًتساعد التمارين الرياضّية في تخفي التوتر وتقوية العضالت. 

ر في الدم يعتبر فح مستوى سّكر الدم مهًما •  تو ال ب  را
ذا كان مستوى السّكر  لمعرفة ما إذا كان ضمن الحدود المقبولة. ف

في الدم منخفًضا جًدا أو مرتفًعا جًدا، قد يحتا المري إلى تغيير دواء 
ام الغذائّي الذي يّتبعه أو جدول التمارين  السّكري الذي يتناوله أو الن

الرياضّية التي يمارسها. وسيقّدم المتخّصصون في مرض السكري 
التعليمات حول الخطوات الواج اّتباعها، وكيفية فح مستوى السّكر 

. في الدم بشكل صحي

دوية في حاالت ارتفاع •  وف قد يحتا المري ل و ل ا ال ا ت
ام الغذائّي  مستويات سّكر الدم عند عدم السيطرة عليها من خالل الن

وخط التمارين الرياضّية. وسيعلم مقّدم الرعاية الصحّية المرضى 
بحاجتهم إلى األدوية أو األنسولين. ويعّد األنسولين دواًءا ضرورًيا لجمي 

مرضى السّكري من النم األّول وبع مرضى السّكري من النم 
الثاني، وال يمكن إعطا للمرضى سوى عن طريق الحقن.

ر لمزيد من المعلومات حول مرض •  ر ال اتي حول  ق ال الت
يارة الموسوعة الصحّية لمركز جونز هوبكنز أرامكو  السّكري، يرجى 
. الصّحة والعافية  الطّبي على الموق اإللكترونّي 

الموسوعة الصحّية
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ت د جائ بي  و ال ا ر جو هوب   
ا ر الق تق جائ الت ل في 

البحرين، 29 أكتوبر 2020 - حا مركز جونز هوبكنز أرامكو 
ّسسي في ملتقى جائزة التمّيز  الطّبي على جائزة التمّيز الم
للمرأة القيادّية الذي عقد افتراضيا. ونال الدكتورة سلوى 

، رئيسة قسم علم األمراض وخدمات المختبرات  الشي
ومدير أول في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، جائزة سّيدة 
اإلنجا اللتزامها وتمّيزها في مهنتها على مدى أكثر من 15 

ها بالجائزة، قال الدكتورة سلوى  عاًما. وتعليًقا على فو
أتوّجه بجزيل الشكر  شي 
واالمتنان على منحي جائزة 

سّيدة اإلنجا المرموقة. 
ويسّرني أن تلقى مسيرتي 

المهنية هذا التقدير من 
. وأقول لجيل  المجتم

، تذّكروا أن الشعور  الشبا
م العقبات  باالمتنان ر
التي نواجهها في الحياة 
يعلمنا اإلصرار واإلصرار 

 . هو مفتا النجا
وتمن جائزة التمّيز 

ّسسي من ملتقى  الم
جائزة التمّيز للمرأة 

ّسسات التي تفّوق في إطال مبادرات  القيادّية للم
يفهّن واالحتفا  لتشجي النساء وتطوير مهاراتهّن وتو

 وصر هيثم البلوي، الرئي 
التنفيذي للموارد البشرية  

تب  ر  ا   ي ج و ر ل ف
ا  ول في الق ال وع  الت

ر  ا ا في ج ال
ا  ب ل ول بال ال وع  الت

تو  الد القد  هو الت 
ل   ل   و هي 

ا  و في  ا  الت ت ا  
 . قاف الت ت  ا  ا ر

ي والتطوير الشاملة.  بهّن من خالل ممارسات التو
ي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي بالتكريم اللتزامه  وح

بالتنّوع والشمولّية، إذ تشغل النساء نسبة %56 من القوى 
العاملة في المركز بينما تبل نسبة المناص القيادّية التي 
تشغلها النساء %36. في مايو 2020، شهد عدد الطبيبات 
يادًة بنسبة  العامالت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 

%9 مقارنًة بنف الفترة من العام السابق. 
تم تصني مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ضمن أفضل 
سسي في ملتقى جائزة التمّيز  ثالثة مرشحين للتميز الم
للمرأة القيادّية الذي عقد العام الماضي في مركز البحرين 

تمرات.  الدولي للمعارض والم
وبلغ نسبة النساء %53 ضمن برنام تدري اإلقامة 

الطبي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي. وتوّفر برام 
التدري في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي فرصًة فريدًة 

ة متنّوعة وشاملة تعّز التمّيز المهنّي  للتعّلم ضمن بي
واألكاديمّي. وحصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 

ة السعودّية  ته الهي على اعتماد كمركز للتمّيز، كما أجا
للتخّصصات الصحّية كمركز معتمد للتدري لتسعة 

اختصاصات.
ّسسي م مركز جونز  ة التمّيز الم وكان المرّش اآلخر في ف

هوبكنز أرامكو الطّبي هو موان دبي العالمية.
ويقام ملتقى جائزة التمّيز للمرأة القيادّية الرائد على مستوى 

دول مجل التعاون الخليجّي لتكريم النساء الموهوبات 
ّثرات، ومعالجة القضايا الملّحة، وتطوير فرص أفضل  والم

سي عالقات تعاون وشراكات طويلة األمد. ويكر  وت
برنام الجائزة لتكريم التمّيز المهنّي واالحتفاء باألفراد الذين 

يتمتعون بسمات االبتكار والقيادة والموهبة والدعوة إلى 
تمكين المرأة في القطاع األكاديمّي وقطاع األعمال.

بي و ال ا ر جو هوب  ا في  با ال ا  ائ ح ا
ّسسة•  عدد اإلناث العامالت على مستوى الم

يادة بنسبة %67 خالل العام •  مدير أول، رئي 10 
الماضي

يادة بنسبة %7 خالل •  مدير إدارة، رئي 16 
الماضي العام 

يادة بنسبة %5 خالل العام الماضي•  مدير 46 
يادة بنسبة %20 خالل العام الماضي•  قائد 55 
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طاقم العمل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي حسب 	 
الجنس:

%6	 إناث )إجمالي 2,240(	 
%44 ذكور )إجمالي 3	1,7(	 

األطباء المقيمون في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 	 
حسب الجنس

%3	 إناث )إجمالي 91(	 
%47 ذكور )إجمالي 81(	 

األطّباء في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي حسب 	 
الجنس

%20 إناث )إجمالي 109، زيادة بنسبة %9 خالل 	 
الماضي( العام 

%80 ذكور )إجمالي 440(	 
البرامج واإلنجازات الرئيسّية التي 

حّققتها المرأة في القوى العاملة لدى 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي

ُتتاح للموّظفات في مركز جونز 	 
هوبكنز أرامكو الطّبي الفرصة 
للمشاركة في مبادرة لتدريب 

وتنمية المهارات القيادّية للمرأة 
تحمل اسم، قيادات نسائّية 
2030، والتي ُتقام من قبل 

وزارة العمل والتنمية االجتماعّية 
وجامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحمن. وتهدف المبادرة إلى 
تدريب كادر القيادات النسائية 

والموّظفات الالتي ُيتوقع 
توليهّن مناصب قيادّية لتعزيز 

مشاركة المرأة في القوى 
العاملة السعودّية. ورّشح مركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي 
أربع موّظفات للمشاركة في 

المجموعة التجريبّية لهذا البرنامج 
وتم قبول موّظفة حضرت 
البرنامج في مارس 2020.

استقبل مركز جونز هوبكنز أرامكو 	 
الطّبي أول موظّفة سعودّية في 

قسم اإلسعافات األولية في عام 
2019. واستقبل البرنامج منذ 
ذلك الحين عشرات المتدّربات.

حاز مركز جونز هوبكنز أرامكو 	 
الطّبي على الشهادة الذهبية 

للتمّيز في الّرعاية المتمركزة حول 

المريض من مؤّسسة بالنيتري إنترناشيونال، تقديًرا 
إلنجازات وابتكارات المركز في تقديم أعلى مستويات 

الرعاية المتمركزة حول المريض. وشاركت 103 من 
الموّظفات في الفريق لتدريب زمالئهّن في ورش عمل 
حول التواصل والتعاطف لتعزيز رعاية المرضى وإحداث 

تغيير جذرّي في الثقافة المؤّسسية.
نال مركز جونز هوبكنز أرامكو الطّبي شهادة مواءمة 	 

الذهبّية من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعّية 
لتوفيره بيئًة متنوعًة وشاملًة وداعمًة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة.
أّول خّريجة دكتوراه تمريض من برنامج داخل المملكة	 
أّول سّيدة سعودّية يتم تعيينها كعضو هيئة تدريس في 	 

جامعة جونز هوبكنز للطّب
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بي و ال ا ر جو هوب  ا تبرع بالدم في  ق ح ا

كل ثالث ثوان يحتا شخ ما إلى الدم في جمي أنحاء 
العالم، ويتم التبرع بما يقر من 120 مليون وحدة دم كل 

عام.
هناك حاجة دائمة للتبرع بالدم بشكل دوري من األشخاص 
األصحاء، لضمان توفر الدم اآلمن لالستخدام إلنقاذ حياة 

األشخاص الذين يفقدون الكثير من الدم عند تعرضهم 
للحوادث، أو خالل العمليات الجراحية، أو ممن يتلقون 

عالجات لمرض السرطان، أو للذين يعانون من فقر الدم 
المنجلي، حيث يحتاجون إلى عمليات 

نقل دم بشكل دوري. هناك حاجة 
مستمرة للتبرع بالدم ألنه ال يمكن 
تخزين الدم إال لفترة محدودة قبل 

استخدامه.
التقينا بمدير بنك الدم في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي، عقيل 
العتيبي، الذي شاركنا خبرته حول 
كيفية التبرع بالدم في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي.

تبرع بالدم ا  ا ل
، حيث يمكن  روا التبرع بالدم هو فعل إنساني ومنقذ ل

لوحدة دم واحدة إنقاذ ثالث أشخاص بالغين، أو ما يصل إلى 
ستة أطفال حديثي الوالدة

تبرع وب ل ا هي ف الدم ال
فصيلة الدم األكثر احتياًجا للتبرع هي 

، وهي فصيلة دم  فصيلة الدم 
متوافقة م جمي فصائل الدم ، تليها 

.B فصيلة الدم  و
ا بالدم  تبر ب  ي    
بي و ال ا ر جو هوب  في 

مكانك أن تصب متبرًعا إذا كان  ب
بطاقة  لديك بطاقة هوية نشطة 

أرامكو السعودية، أو الهوية الوطنية 
 . السعودية، أو اإلقامة، أو جوا السفر

ويشتر أيًضا أن تتمت بصحة جيدة، 
وأن ال يقل عمرك عن 17 عاًما، وأن ال 
، ولم تتبرع بالدم  نك عن 50 ك يقل و

خالل الثمان أسابي الماضية. 

للتسجيل للتبرع بالدم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
، يمكنك االتصال على

6770-870-13-966+  أو على 966-13-870-6638+
ة النموذ المتوفر في صفحة التبرع بالدم على  أو تعب

موقعنا االلكتروني
. . -  

-
ر جو  ا التبرع بالدم في ب الدم في  جرا ا هي 

بي  و ال ا هوب 
عند وصولك إلى بنك الدم في مركز جونز هوبكنز الطبي، 
سو تجي أوًال على استبيان لتقييم صحتك وأهليتك. 
هًال للتبرع، سيتم توجيهك بعد ذلك للجلو  إذا كن م

على كرسي وسو يتم اعطائك كرة الضغ حيث يتم 
سح 450 ملل من الدم منك باستخدام معدات جديدة 

معقمة واحادية االستخدام. بعد التبرع بالدم، سو يطل 
كد من أنك في  منك االسترخاء وتناول وجبة خفيفة للت

حالة جيدة حتى يمكنك التوجه إلى المنزل. 
تتم عملية التبرع بالدم ويتم مراقبتها من قبل ممرضات 

هالت أو فنيين في بنك الدم وتستغر حوالي 20  م
دقيقة.

بي ت ق ال
مدير بنك الدم في جاها
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احد   ا في ج  ي التبرع ب ا هي  الدم التي 
ي التبرع ر   

450 ملل من الدم في جلسة واحدة،  يمكنك التبرع ب
. ويمكنك التبرع كل ثمانية أسابي

تي با   ر التبرع بالدم  ه 
مًنا وال يوجد خطر على المتبرعين  يعتبر التبرع بالدم 

األصحاء، بل إنه حتى يحر بع السعرات الحرارية ألن 
جلسة التبرع بالدم الواحدة تستخدم ما يصل إلى 650 سعرة 

حرارية.
د-19 وف ي  ا ت ه  ا التبرع بالدم 

من اآلمن تماًما التبرع بالدم خالل فترة تفشي جائحة 
كوفيد-19 في المرافق التابعة لمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، حيث يتم اتباع تدابير صارمة للوقاية من العدوى.

ال  ا ل  با التوج ال ا هي ب ال
د التبرع بالدم

ال يستطي أي شخ دون سن 17 عاًما أو يعاني من • 
ن أقل من 50 كيلوجراًما أو مصاًبا  و ن  نق الو

مراض معدية أو فقر الدم التبرع. ب
ينص المتبرعون بعدم التبرع بالدم عندما يعانون من • 

. يج شر كميات كافية من الماء  الجوع أو الجفا
وتناول وجبة جيدة قبل التبرع بساعتين. اشر الماء بعد 

التبرع لتعوي السوائل .
تناول فاكهة أو اشر كوًبا من عصير الفاكهة لمن • 

انخفاض نسبة السكر في الدم. هذا صحي أكثر من 
تناول وجبات دسمة بعد التبرع بالدم.

نية بالبروتين والحديد •  نة و تناول وجبات صحية ومتوا
 . والعناصر الغذائية األخرى قبل التبرع بالدم وبعد

ًما لتقوية جسمك وتحسين الدورة •  مار نشاًطا منت
وخاصة التمارين  الدموية. تجن ممارسة الرياضة 

الشاقة بعد التبرع بالدم مباشرة.
تمرن على التنف العميق.• 
النش أو السلبي ألنهما ال •  تجن الكحول والتدخين 

يساعدان جسمك على تكوين خاليا دم جديدة.
قلل من تناول الكافيين، ألن الكافيين يقلل من • 

دي  امتصاص الحديد، ويستنز سوائل الجسم وقد ي
. من األفضل استبدال المشروبات التي  إلى الجفا

تحتوي على الكافيين بمشروبات منزوعة الكافيين.
ال تقود السيارة لمسافات طويلة بعد التبرع بالدم.• 
بل فني بنك •  ، ف إذا شعرت بالدوار أثناء التبرع أو بعد

الدم ، وأبق رأسك منخفًضا عن كرسي التبرع ، واشر 
. من المهم عدم  حوالي كوبين كمية كافية من الماء 

ترك كرسي التبرع بالوقو بسرعة كبيرة.
تذكر أنه ال يوجد بدائل للدم البشري. تبرع اليوم.

االنطباعات عدد المشتركين الذين رأوا المنشور.

ي في جاها ا جت ائ التوا ا
 ابقوا على تواصل معنا
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حقائق حول التبرع بالدم
حقائق حول التبرع بالدم

من اآلمن تمامًا التبرع بالدم خالل فترة تفشي جائحة 
كوفيد-19 في المرافق الطبية مثل المرافق التابعة لمركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، حيث يتم اتباع تدابير صارمة 
للوقاية من العدوى.  

هناك حاجة دائمة للتبرع بالدم بشكل دوري من األشخاص األصحاء، لضمان 
توفر الدم اآلمن لالستخدام إلنقاذ حياة األشخاص الذين يفقدون الكثير من الدم 

عند تعرضهم للحوادث، أو خالل العمليات الجراحة، أو ممن يتلقون عالجات 
لمرض السرطان، أو للذين يعانون من فقر الدم المنجلي، حيث يحتاجون إلى 

عمليات نقل دم بشكل دوري. 

عملية التبرع 
بالدم تستهلك 

حوالي 650 من 
السعرات الحرارية 

في الجسم. 

يمكن لوحدة دم واحدة 
إنقاذ حياة ثالثة بالغين، 

أو ما يصل إلى ستة 
أطفال حديثي الوالدة.

هناك حاجة دائمة 
للتبرع بالدم بشكل 

دوري، ألن الدم 
قابل للتخزين لفترة 

محدودة قبل 
استخدامه.

تبرع بالدم في جاها
للمزيد من المعلومات عن كيفية التبرع بالدم في جاها، قم بزيارة صفحة  

  JHAH.com التبرع بالدم على موقعنا االلكتروني
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ي ا البد ا  ال اه   
ام  ممارسة النشا البدني بانت

هو جزء مهم من الحفا على 
صحتك. يشعر األشخاص 

النشطون بتحسن ويعيشون 
لفترة أطول. يمكن أن تساعدك 

ن  التمارين في الحفا على و
صحي. يمكن أن يساعد أيًضا 

في الوقاية من مرض السكري 
ومشاكل القل وبع أنواع 

م البالغين  السرطان. يحتا مع
إلى 30 دقيقة على األقل من 

النشا البدني المعتدل 5 أيام 
في األسبوع. يمكن أن تقلل 

التمارين أيًضا من مشاعر القلق 
ا خالل هذ  والتوتر واالكت

األوقات العصيبة. يواجه العديد 
من األشخاص تحديات عند 

محاولة االلتزام بروتين رياضي، 
ة،  ولديهم بع المفاهيم خاط

دعنا نصح أكثر المفاهيم 
ة عن ممارسة النشا  الخاط

البدني
ير  ل: ال رب من  وم ا ال
 ، ألم، ولالستفادة من االنشا

يج أن تشعر باأللم أثناء التمرين 
. وبعد

الت يج أال تكون التمارين 
لمة. األلم الحاد عندما تتحرك  م
هو أن جسمك يخبرك أن هناك 

. قد يعني ألم  ا ما خط ً شي
العضالت أثناء التمرين أو بعد 

أنك جرح نفسك.
عند ممارسة الرياضة، ال ب أن 

تدف نفسك. بع األلم بعد 
التمرين أمر طبيعي. لكن ال يج 

أن تشعر بعدم االرتيا الشديد 
في اليوم التالي.

ي إذا كن تتمرن،  ا وم ال ال
كل ما تريد. يمكنك أن ت

الت ألنك تمار الرياضة 
نه يمكنك تناول  ال يعني ذلك ب

ير صحي يحتوي  ذائي  ام  ن
على نسبة عالية من الدهون. إذا 

بررت اختياراتك للطعام الغير صحي ألنك 
تمار التمارين الرياضية ، فلن يتمكن 

روتين التمارين من اللحا بعدد السعرات 
الحرارية التي تتناولها.

ن  ذائي صحي ومتوا ام  إن اتباع ن
م ممارسة الرياضة هو أفضل طريقة 
ن  ن الزائد أو الحفا على و لفقدان الو

صحي.
ال إذا لم أستطي ممارسة  وم ال ال

الرياضة يومًيا، فال فائدة لها.
م مقدمي  الت يوصي مع

الرعاية الصحية بممارسة النشا البدني 
المعتدل لمدة 30 دقيقة على األقل 5 

أيام في األسبوع للبالغين. يفضل بع 
األشخاص تقسيم التدريبات إلى تمارين 

عالية الكثافة لمدة 10 دقائق. اعمل على 
إنشاء خطة تمرين مناسبة لك. كل شخ 

. يج عليك  لديه مستوى لياقة مختل
اختيار األنشطة البدنية المناسبة لقدراتك 

وصحتك.
وم الراب علي االنضمام إلى صالة  ال

ة الثمن أو  رياضة أو شراء معدات باه
التدري م مدر شخصي للوصول إلى 

أهدافي بالنسبة للياقة البدنية.

الت ال يج أن تكون ممارسة 
التمارين مكلفة. هناك العديد من 

األنشطة التي تحر السعرات الحرارية 
التي يمكنك القيام بها مجاًنا، مثل المشي 

سل سيارتك. أو 
مار تمارين التقوية في المنزل. استخدم 

ير المكلفة بدًال من  أحزمة المقاومة 
 . ان. ارف عل الحساء أو الحلي األو
قم بتحميل ومشاهدة التدريبات عبر 

اإلنترن لتجربة مقاط فيديو لتمارين 
مختلفة لترى ما تستمت به وما يمكنك 

االلتزام به.
ا ممارسة الرياضة مملة  وم ال ال

.
الت من الطبيعي أن تتع أو أن 
تمل من التمرين المتكرر يوًما بعد يوم، 
خاصًة عندما تمار الرياضة بمفردك. 

لكن ال يج أن تكون التمارين مملة.
اختر األنشطة التي تستمت بها. من 

ل مهتًما. تذكر، أي شيء  المرج أن ت
. يجعلك تتحرك يحس
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جاها تهنئ الفائزون في مسابقة الرسم:




