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مرح و هدايا القرقيعان

خدمات جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الرعاية الطبية بقيادة التمريض. عالج أسرع، و عناية أسرع 

جراحة متقدمة للقلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي    

ضمور العضالت. خدمة جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

قطرة من الحياة. التبرع بالدم

الصحة و التغذية. أرشادات بشأن التبرع بالدم 

6 أخطاء صحية ترتكبها النساء و كيف تتجنب الوقوع بها

إشارات جسدية مفاجئة قد ُتنبأ بمشاكل في القلب

نصائح للمحافظة على قلب صحي للنساء

كيف تنجو بنفسك من نوبة قلبية عندما تكون وحيدا                                                                                        

تصميم محوره الناس 

 صحة المجتمع تطلع برنامج إدارة حاالت الشبكة

لقد بدأت شيئًا مدهشًا 

 جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تتوصالن إلى إكتشاف طبي

برنامج اإلقامة الطبية 

أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

قنوات التواصل اإلجتماعي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي    

عيادة  العناية المستعجلة ما يجب أن تعلمه

ساعات عمل جديدة

داخل هذا العدد
د                    لعــد ا ا  هــذ خــل  ا د                                                                                                             ٢ ٠ ١ ٧ ليــو  يو    |   W E L L B E I N G

تصدر المجلة عن مركز جونز هوبكنز  أرامكو الطبي شهريًا من قسم التسويق والتنسيق اإلعالمي، بهدف اإلعالن عن أخبار المركز وتعزيز النمط الصحي للحياة.

بيان إخالء المسؤولية  القانونية: 
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تهدف لالستعمال العام وليست بديلة لزيارة الطبيب 

واستشارته. النصائح تقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية  في 
المسائل المتعلقة بالصحة، و الطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد عائلتك.

اشترك في مجلة Wellbeing لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
الشهرية لتتلقى آخر األخبار واألحداث والمنشورات عن الصحة 

العامة، ووصفات صحية لذيذة

Health.Information@JHAH.com : البريد اإللكتروني

لتحميل آخر  اإلصدارات، يرجى زيارة صفحة األخبار والمقاالت 
www.JHAH.com على
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 مرح وهدايا القرقعان
قالت زينب الصفار "لقد أثلج صدري رؤية ابنتي جود مسرورة حقًا" "أنا أقدر فعاًل كل 

شيء قام به فريق طب األطفال لألطفال". 
أقام قسم األطفال الجناح 6أ و ب في ٨ مايو مهرجانهم السنوي قرقعان منتصف 

رمضان إلدخال البهجة على قلوب المرضى الصغار. 
تقول ريمي بوشناق  مسئولة التمريض في الجناح 6 " نحن نفعل ذلك ليس إلخراج 

األطفال من روتينهم فحسب ولكن إلدراكنا أن الضحك والمرح عالج ليس لألطفال فقط 
، بل آلبائهم والموظفين أيضًا". 

أقام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالتنسيق مع 
مؤسسة ود في الخبر يوم األحد 11 يونيو 2٠1٧ 

احتفاال حضره أكثر من 25٠ شخصا.
قالت بهيجة الراشد، مسئولة العالقات العامة في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 
" كنت سعيدة لرؤية األطفال يغمرهم المرح 

واالستمتاع بوقتهم وأشكركم على إعطائي هذه 
الفرصة للمشاركة في هذه المناسبة " 

 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
يحتفل برمضان في مؤسسة ود



صفحة 2

خدمات جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
خدمات جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الرعاية 
التلطيفية 

 خط الرعاية 
التمريضية

جراحة زراعة 
القرنية

برنامج جراحة 
القلب

مستشفى جونز هوبنز أرامكو  الطبي هو من 
أوائل المستشفيات في المملكة الذي يخصص 

ممرضين وممرضات مدربين تدريبًا خاصًا لتقديم 
إستشارات صحية عن طريق الهاتف لمساعدة 
المرضى وعائالتهم بشأن المعلومات الصحية 

والرعاية في المنزل

أطلق مركز جونز هوبنز أرامكو الطبي برنامج 
جراحة القلب في أبريل 2٠1٧ بحد أدنى من التدخل 

الجراحي برئاسة الدكتور هاري باريسيس، جراح 
القلب والصدر في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي وهذا البرنامج تدعمه جونز هوبكنز 
ميديسن من خالل برنامج شركاء في التميز. 

 )SFIOL( تم إجراء أول زراعة عدسة داخل المقلة
في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من قبل 
الدكتورة أشباال خاتاك، استشارية العيون في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع الدكتور  عالء 
حطوم، استشاري جراحة العيون. مزايا عملية 

SFIOL رؤية أفضل، واستقرار على المدى 
الطويل وزمن قصير للتعافي. 

لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي برنامج 
الرعاية التلطيفية نشط يهدف إلى منع وتخفيف 

المعاناة وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين 
يعانون من حاالت طبية خطيرة. يقدم فريق 

الرعاية التخفيفية الدعم للمرضى واألسر ويحسن 
التواصل بينهم وبين مقدمي الرعاية الصحية.
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بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي في 
الدمام ، أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

في مارس 2٠1٧ المستشفى الثاني في المنطقة 
الشرقية الذي يتم فيه إجراء عمليات زراعة نخاع 

العظم. هذا العالج مهم في إنقاذ حياة المرضى 
الذين يعانون من الورم النخاعي المتعدد، ومن 

سرطان الغدد اللمفاوية وأنواع أخرى من السرطان.

إن برنامج معالجة السمنة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي هو أسلوب متعدد الجوانب وشامل 
ومتعدد التخصصات لمعالجة السمنة يستفيد من 

إتفاقية الشراكة مع جونز هوبكنز مديسين من خالل 
اإلستفادة من خبرة الجراحين في مركز جونز هوبكنز 

لجراحة ربط المعدة. 

قدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي برنامج الجراحة 
المعززة التي توفر للمرضى المزيد من أنواع عمليات 

األوعية الدموية . يتضمن هذا البرنامج جدول 
مناوبة سريري، ويتيح المجال لعمليات جراحية أكثر 

تعقيدا، وبدأ بتدخل جراحي بسيط يسمى إصالح 
األورطي داخل األوعية الدموية.

في يوليو  2٠1٧، افتتح فريق الشيخوخة في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي، برئاسة الدكتور عصام 

جالل، بالتعاون مع التغذية السريرية والخدمات 
الغذائية، عيادة ضمور العضالت التي تركز على 

تشخيص ضمور العضالت، وهي حالة تؤثر سلبًا 
على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 5٠ عاما. 

برنامج جراحة 
أوعية دموية 

معزز

جراحة زراعة نخاع 
العظم لعالج 

السرطان

عيادة ضمور 
العضالت 

برنامج معالجة 
السمنة
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الرعاية الطبية بقيادة التمريض
عالج أسرع، و عناية أسرع 

لمزيد من المعلومات عن خدمات الرعاية األولية في الظهران أو مناطق ُأخرى تصفح: 

 http://JHAH.com >clinics & services > primary care

اختر المنطقة الخاصة بك 

األسئلة الشائعة:
من يمكنه االستفادة من هذه الخدمة؟

كل شخص عمره 1٨ سنة أو أكبر مسجل 
للرعاية الطبية في مركز جونز هوبكنر أرامكو 

الطبي

من أين يمكنني الحصول على هذه الخدمة؟

من مركز الرعاية األولية في الظهران مبنى 
5٠، سّجل عند اإلستقبال وسوف يتم 

توجيهك للعيادة المناسبة 

هل أحتاج إلى موعد؟ 

ال، هذه خدمة بدون مواعيد.

متى تكون متوفرة؟

من الساعة ٧:1٠ صباحًا حتى 3:3٠ عصرًا من 
األحد إلى الخميس .

أنت أو إبنك البالغ من العمر 1٨ سنة أو أكثر، أو أي من أفراد عائلتك لديه زكام أو إنفلونزا 
أو ألم حلق أو أذن أو إحتقان في األنف وقررت الذهاب إلى مبنى الرعاية األولية بالظهران 
، حيث يتوقع مقابلة ممرضة ثم اإلنتظار لمقابلة الطبيب فقط إلخبارك بأن أخذ مضادات 

حيوية لن يفيدك وأنك تحتاج للراحة وشرب كميات كثيرة من السوائل. 
العليا  التنفسية  المسالك  في  إلتهاب  من  فقط  يعانون  الذين  للمرضى  و  لك  بالنسبة 
فحص  إلى  األولية  الرعاية  في  اإلنتظار  زمن  تقليل  تم  لقد  طبية،  رعاية  طلب  ويقررون 
واحد مع ممرضة تلقت تدريبًا اضافيًا على التشخيص وتقديم التوجيهات حول ما تحتاجه 

للتعافي .

مرحبًا بك في مركز خدمة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الطبية بقيادة التمريض
في  نجاحه  أثبت  إضافيًا  طبيًا  تدريبًا  مدربين  بواسطة ممرضين  الرعاية  من  النموذج  هذا 
إستخدام  وتقليل  سريعًا  المريض  ألم  تخفيف  في  وأوروبا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
المضادات الحيوية التي ال تفيد مع االلتهابات الفيروسية مثل الزكام او اإلنفلونزا أو ألم 
الحلق أو األذن أو إحتقان األنف تكون غير مفيدة بل قد تكون ضارة ، ويمكن المريض من 

تلقي رعاية صحية أسرع. 
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كوادر طبية

جراحة متقدمة للقلب في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي 

٢ ٠ ١ ٧ يوليو    |   W E L L B E I N G جراحة متقدمة للقلب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي                                                                                                                                

التحصيل العلمي: 
زمالة الجمعية األوروبية ألمراض القلب واألوعية الدموية 2٠11	 

زمالة الكلية الملكية لألطباء والجراحين ، امتحان البورد البريطاني، الكلية 	 
الملكية للجراحين، المملكة المتحدة، 2٠٠4

دكتوراه ، زمالة الكلية الملكية لالطباء والجراحين )غالسكو( ، مستشفى مدينة 	 
نوتنغهام، المملكة المتحدة، 1996

بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية الطب في جامعة باتراس 	 
اليونان، 1991

التاريخ المهني:

جراح قلب واوعية دموية في مركز جونز هوبكنزأرامكو الطبي    2٠1٧- حتى 	 
اآلن

جراح قلب وأوعية دموية ممارس في مستشفى رويال فيكتوريا، بلفاست، 	 
المملكة المتحدة 2٠٠9 - 2٠1٧

زمالة خارج مضخة، مستشفى إسيكس الجامعي، لندن 2٠٠٨	 
جراح قلب وأوعية دموية ممارس في مستشفى سانت جيمس، دبلن، 2٠٠6 	 

2٠٠٧ -
جراح قلب وأوعية دموية ممارس  في مستشفى ماتر وسانت جيمس، دبلن 	 

2٠٠5 -1999
اقتباس: 

" لقد ثبت أن جراحة القلب تطيل العمر المتوقع بشكل أكبر من أنواع العالج األخرى 
ولهذا السبب نوليها أهمية كبيرة. يرجع الفضل في ذلك لشراكتنا مع جونز هوبكنز 
مديسين، ونحن واثقون من أنه يمكننا معالجة بعض الحاالت الصعبة منذ البداية، 

وواثقون بنفس الدرجة ومركزون بشكل كبير على بناء برنامج قوي وعالي الجودة من 
شأنه أن يفيد مرضى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لسنوات قادمة."

 ألول مرة في المنطقة الشرقية أجريت مؤخرًا جراحة قلب من قبل فريق 
جراحي متعدد اإلختصاصات . 

تضمن هذا اإلجراء جراحة قلب مفتوح قام بها الدكتور هاري باريسيس 
الرئيس الجديد لبرنامج جراحة القلب المتقدمة وزراعة دعامة للشريان التاجي 

أجراها الدكتور علي الشهري استشاري الجراحة . 

نظرا لخبرة الفريق والشراكة مع جونز هوبكنز ميديسن بدأ برنامج مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي اجراء عمليات معقدة تتضمن أقل تدخل جراحي 

للصمامات .

منذ بداية البرنامج في أبريل 2٠1٧ أجرى فريق البرنامج الجراحي للقلب في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 4٠ جراحة قلب متقدمة 

هاري باريسيس
جراح قلب وأوعية دموية ورئيس برنامج جراحة القلب في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي
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لطبــي  ا مكــو  ا ر أ بكنــز  هو نــز  جو كــز  مر فــي  ة  يــد جد مــة  خد  . ت لعضــال ا ر   ضمــو

ضمور العضالت
خدمة جديدة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

الطبي في  أرامكو  جونز هوبكنز  مركز  الشيخوخة في  رعاية  فريق  يسر 
الظهران إعالن إفتتاح عيادة ضمور العضالت .

وتشمل خدمات العيادة:
تشخيص ضمور العضالت لدى األفراد فوق سن 5٠ عامًا	 
تقييم التغذية وتحليل تكوين الجسم	 
توفير التعليم الصحي )الخطط الغذائية وممارسة الرياضة(	 
متابعة تقدم المريض.	 

إذا كنت بين 5٠ -٧٠ سنة من العمر ومن المهتمين في الكشف المبكر 
اإلستقبال  في  العضالت  ضمور  عيادة  مع  موعد  سجل  والوقاية، 

الرئيسي بمبنى الرعاية األولية في الظهران، مبنى )5٠(.

 يمكنك أيضا تسجيل موعد عن طريق اإلتصال بمركز اإلتصال المركزي 
4444- 3٠5 - ٨٠٠ إذا كنت داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨٧٧-13-966+ إذا كنت 

خارج المملكة.

ما هو ضمور العضالت؟

كتلة  في  متفاقم  نقص  إلى  ويؤدي  السن،  بتقدم  يقترن  مرض  هو 
مع  البدني  والضعف  البطء  أعراضه  وتشتمل  ووظائفها.  العضالت 
هذا  أعراض  تبدأ  أن  الممكن  ومن  الوزن.  في  نقص  حدوث  دون  أو 
المرض بالظهور في منتصف األربعينات. وقد يصيب حوالي 3٠ % من 

األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 6٠ سنة.

ما هي اآلثار المضرة لضمور العضالت؟

قد يتسبب ضمور العضالت في اآلتي:
الضعف والبطء واختالل التوازن 	 
زيادة الوزن في منتصف العمر واإلصابة بالسكري 	 
هشاشة العظام	 
السقوط المتكرر 	 
فقدان االستقاللية	 
 	

ما هي أسباب ضمور العضالت؟

يعتقد الباحثون أن ضمور العضالت ناتج عن تفاعل عوامل متعددة 	 
عادة ما تصاحب التقدم في السن، منها:

التهابات مزمنة 	 
تغيرات هرمونية 	 
نقص خاليا الجهاز الحركي العصبية 	 
تغير استقالب البروتينات	 

ما هي األسباب األخرى لنقص العضالت؟

نقصًا  تسبب  أن  الممكن  مزمنة من  أمثلة ألمراض شائعة  عدة  هنالك 
يختلف  العضالت  أن ضمور  إال  العضالت.  العضالت يشابه ضمور  في 
عنها في كونه يؤدي إلى نقص في العضالت إذا لم تكن مصابًا بإحدى 

الحاالت التالية:
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أمراض الكلى المزمنة 	 
قصور القلب 	 
أمراض الرئة المزمنة	 
داء باركنسون 	 
السكتات الدماغية 	 
السرطان	 

من هم األشخاص المعرضون لإلصابة بهذا؟

المرض	 
الكبار في السن	 
ال 	  أو  البدنية  األنشطة  من  ضئياًل  قدرًا  يمارسون  الذين  األشخاص 

يمارسونها بتاتًا
األشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا 	 

كيفية تشخيص ضمور العضالت

يجب أن تتوافر األعراض التالية لتشخيص ضمور العضالت:
بطء المشي	 
ضعف قبضة اليد 	 
الكهربائية 	  المعاوقة  بتحليل  اُلمقاسة  العضالت  كتلة  إنخفاض 

البيولوجية أو مقياس امتصاص األشعة السينية ثنائي البواعث

هل يمكن عالج ضمور العضالت؟

ال يوجد حاليًا عالج لهذا المرض، إال أنه تجرى اآلن بحوث علمية لعالجه.

كيف يمكن الوقاية من ضمور العضالت؟

تبين أنه يمكن إيقاف استفحال هذا المرض من خالل اتباع برنامج رياضي 
يمكن  لذلك  الغذائية.  المكمالت  وتناول  متوازن  غذائي  ونظام  معين 
للتشخيص والتدخل المبكرين أن يؤخرا كثيرًا الظهور المبكر لهذا المرض 

عند كبار السن.

كيف يمكن أن أستفيد من عيادة ضمور العضالت؟

التشخيص المبكر	 
برامج تمارين رياضية فعالة	 
أنظمة غذائية	 

متابعة للبرامج واألنظمة ومراقبة تقدم المرض	 

كيف يمكنني حجز موعد لدى العيادة؟

إذا كنت ما بين الخمسين والسبعين عامًا وترغب في االكتشاف المبكر 
عيادة ضمور  لدى  موعد  حجز  فيمكنك  منه  والوقاية  العضالت  لضمور 
العضالت عن طريق مكتب االستقبال في المبنى رقم 5٠ لرعاية األولية 

لتحديد موعد.

ماذا سيحدث أثناء زيارتي األولى لعيادة ضمور العضالت؟

م ممرضة مختصة بأمراض الشيخوخة ما يلي: سُتقيِّ

الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم 	 
سرعة المشي	 
قوة قبضة اليد باستخدام مقياس قوة التقلص العضلي	 
مراجعة التاريخ الطبي 	 

نتائج  ُتظهر  الذين  األفراد  العالج  من  سيستثنى  المرحلة،  هذه  خالل 
فحوصاتهم األولية معدالت طبيعية لسرعة المشي وقوة قبضة اليد.

تتضمن اإلجراءات التي سيتخذها طبيب أمراض الشيخوخة ما يلي:

مراجعة التاريخ الطبي 	 
مراجعة األدوية الحالية 	 
فحص اللياقة البدنية	 
إجراء بعض الفحوص إذا استدعى األمر	 
تقييم مستوى النشاط البدني	 
العمل مع المريض لوضع برنامج تمارين رياضية فعال يالئم مستوى 	 

لياقته وقدراته .

تتضمن اإلجراءات التي سيتخذها اخصائي التغذية ما يلي:

والمساعدة في 	  الغذائية  المشاكل  على  للتعرف  غذائي  تقييم  إجراء 
حلها 

قياس تكوين الجسم )نسبة شحوم الجسم وكتلة اللحم(	 
امتصاص  مقياس  فحوص  لعمل  األشعة  قسم  مع  موعد  لك  سُيحدد 

األشعة السينية ثنائي البواعث.

متى ستكون مواعيد المتابعة؟
سيتم حجز موعد متابعة لكم كل ستة أشهر.

لتعرف على المزيد من عيادة ضمور العضالت، الرجاء زيارة 
Dhahran Primary Care Page

http://jhah.com/dhahran-primary-care.aspx
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 قطرة من الحياة
التبرع بالدم

للحصول على معلومات حول أن تصبح متبرع بالدم ومزايا التبرع 
بالدم، أو  لمعرفة الجدول الزمني لمركز التبرع بالدم المتنقل يرجى 

  http://jhah.com/blood.aspx زيارة

تذكر أنه ال يزال بإمكانك التبرع بالدم في مركز التبرع بالدم في 
الظهران - المبنى رقم 62، الغرفة 2٠4 )من األحد إلى الخميس، 

من ٧ صباحا إلى 3 مساء(. للتسجيل: إتصل ببنك الدم على الرقم:  
٨٧٧6٧٧٠ أو  ٨٧٧663٨ أو  البريد اإللكتروني 

BloodDonation@JHAH.COM

اتبع مثال الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 
الدكتوردانيال ريغامونتي، وتبرع بالدم في أقرب مركز للتبرع بالدم في 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

الدم البشري ال يقدر بثمن وهو العنصر األكثر حيوية في حياة اإلنسان. 
أخذ الدم من المتبرعين ضروري لضمان جاهزية وسالمة الدم عندما 

يحتاج اليه شخص ما.
نقل الدم ينقذ األرواح. لسوء الحظ، هنالك العديد من المرضى الذين 
يحتاجون إلى نقل دم يتعذر توصيل الدم السليم لهم. يمكن أن تنشأ 

الحاجة إلى نقل الدم في أي وقت، لذا تحتاج بنوك الدم المحافظة على 
إمدادات كافية من الدم تكون في متناول اليد.

يعتمد اإلمداد الكافي والموثوق للدم السليم على إمدادات منتظمة من 
متبرعي الدم. عندما تتبرع بوحدة واحدة من الدم، فانك تساعد العديد 

من المرضى ألن الدم يتم فصله إلى الصفائح الدموية والبالزما وخاليا 
الدم الحمراء المعبأة أو المقسمة إلى كميات صغيرة تسمح لوحدة 
واحدة من الدم ان تفيد العديد من المرضى، بما في ذلك األطفال.

القليل من وقتك ووخزة إبرة بسيطة يمكن أن تحولك إلى بطل خارق 
لمساعدة الطاقم الطبي على إنقاذ حياة البشر.  

تذكر، ليس هناك بديل عن دم اإلنسان. تبرع اليوم في بنك الدم بمركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي أو يمكنك المرور على مركز التبرع بالدم 

المتنقل في يوم الحملة المحدد.

حقيقة
بنك الدم الخاص بنا كان أول مركز نقل 

دم معتمد في المملكة العربية السعودية، 
ويطبق المعايير الدولية منذ عام 19٧٧.

 

حقيقة
حصل بنك الدم في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي هذا العام على شهادة إعادة اعتماد 
بنسبة إلتزام %99.6 من الجمعية األمريكية 

)AABB( لبنوك الدم

http://jhah.com/blood.aspx 
http://jhah.com/blood.aspx 
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افتتاح وحدة متنقلة للتبرع بالدم 
افتتح فيصل الحجي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وحدة التبرع بالدم المتنقلة يوم اإلثنين الموافق 

12 يونيو 2٠1٧.

قامت وحدة التبرع بالدم المتنقلة برحلتها األو لى يوم 
األحد، ١8 يونيو ٢٠١٧

وحدة التبرع بالدم المتنقلة الخاصة بنا هي األكبر في المنطقة الشرقية، حيث تقبل 6 متبرعين في آن واحد وهي قادرة على زيارة المواقع النائية.

http://JHAH.com/blood.aspx  سجل للتبرع بالدم في

http://JHAH.com/blood.aspx


صفحة 1٠

الصحة و التغذية. أرشادات بشأن التبرع بالدم 

الصحة والتغذية
إرشادات عند التبرع بالدم

حقائق عن التبرع بالدم 
التبرع بلتر واحد من الدم ينقذ حياة 3 أشخاص. 	 
تستغرق عملية التبرع بالدم حوالي 2٠ دقيقة فقط. 	 
التبرع بالدم  له عدة فوائد صحية ونفسية واجتماعية لمتبرعي الدم.	 
التبرع بالدم بشكل منتظم )4 إلى 5 مرات سنويًا( مفيد أيضًا لصحة 	 

المتبرع.
حجم الدم المتبرع به 45٠ مل مع العلم ان هناك 6 لترات من الدم 	 

في جسم االنسان. 

أهمية التغذية والسوائل للجسم
شرب سوائل كافية وتغذية جيدة يساعد على استعاضة الدم المتبرع 	 

به خالل 24 ساعة من وقت التبرع . تحتاج خاليا الدم الحمراء الى ٨ 
اسابيع تقريبا لالستبدال الكلي. 

 التغذية الجيدة تزود جسمك بالعناصر الغذائية والسوائل لتكوين 	 
خاليا دم جديدة، وتجنب فقر الدم وتقليل أخطار الدوخة. 

العناصر الغذائية الالزمة 
الحديد : يوجد في اللحوم الحمراء والدجاج والكبد وصفار البيض 	 

والحبوب المعززة بالمكمالت الغذائية والدبس والخضار الورقية 
والفواكه المجففة مثل التمور و الخوخ والتين والمشمش والزبيب 

والبقوليات. يتم امتصاص الحديد المأخوذ من المصادر الحيوانية 
في األمعاء بشكل أفضل من الحديد المأخوذ من المصادر النباتية. 

فيتامين سي يساعد على إمتصاص الحديد من المصادر النباتية 
ويوجد في الطماطم والبروكلي والفلفل األخضر والحمضيات 

وخاصة البرتقال. ينصح بالجمع بين الطعام الغني بفيتامين سي 
مع الطعام الغني بالحديد النباتي في نفس الوجبة . 

حامض الفوليك وفيتامين بي ١٢: ضروري لتكوين خاليا الدم 	 
الحمراء ويوجد في اللحم الخالي من الدهون والبيض والحبوب 

الكاملة والمضاف اليها مكمالت غذائية . 
البروتين: ضروري لتكوين خاليا الدم البيضاء ويوجد في الحليب 	 

ومنتجات اللحوم واالطعمة البحرية والدجاج والبيض والفاصوليا 
الجافة والحمص والعدس. 

التبرع بالدم عمل نبيل منقذ للحياة. فيما يلي بعض المعلومات المفيدة لمتبرعي الدم. 
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إرشادات عامة للسالمة والصحة

على من ينوي التبرع بالدم ولديه إرتفاع في ضغط الدم أو سكري 	 
ان يسيطر على ذلك أواًل. 

من كان عمره اقل من 1٧ سنة ووزنه أقل من 5٠ كغم أو من لديه 	 
مرض معدي أو أنيميا أن يمتنع عن التبرع بالدم. 

ينصح المتبرع بالدم بعدم التبرع اذا كان جائعًا أو عطشانًا. 	 

قبل التبرع : اشرب كمية كافية من الماء و تناول وجبة جيدة قبل 	 
ساعتين من التبرع بالدم واشرب ماء بعد التبرع بالدم إلستبدال 

السوائل حيث ان معظم مكون الدم هو الماء . اضافة لذلك تناول 
فاكهة أو اشرب كوب من عصير الفواكه لمنع نزول سكر الدم وهذا 

اصح من تناول لحوم دهنية بعد التبرع بالدم. 

خذ وجبات صحية ومتوازنة غنية بالبروتين والحديد والعناصر 	 
الغذائية األخرى وضاعف من تناول السوائل قبل وبعد التبرع بالدم 

. العناصر الغذائية الجيدة تساعدك على استرجاع كمية الدم التي 
تبرعت بها. 

مارس النشاط العادي لتقوية جسمك ولتحسين دوران الدم ، 	 
وتجنب التمرين المجهد بعد التبرع بالدم مباشرة. 

تدرب على التنفس العميق.	 

تجنب الكحول والتدخين )اإليجابي والسلبي( حيث انه ال يساعد 	 
جسمك على تكوين خاليا دم جديدة. 

قلل من استهالك الكافايين ألنه يقلل من امتصاص الحديد 	 
ويستنفذ سوائل الجسم وقد يؤدي الى الجفاف. من االفضل 

استبدال المشروبات الغنية بالكافيين بمشروبات منزوعة الكافيين .

اذا رغبت في استخدام مكمالت غذائية من فيتامينات أو عناصر 	 
معدنية ينصح بالتشاور مع طبيبك أواًل. 

ال تقد السيارة لمسافة طويلة بعد التبرع بالدم.	 

إذا شعرت بدوخة أثناء أو بعد التبرع بالدم اخبر فني بنك الدم ، 	 
واجعل راسك دون مستوى الكرسي الذي تجلس عليه للتبرع بالدم 
واشرب كوبين من الماء تقريبا ، ومن المهم عدم الوقوف سريعًا 

عند مغادرة كرسي التبرع بالدم بل من األسلم الوقوف ببطء لتجنب 
السقوط . 
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٦ أخطاء صحية ترتكبها النساء و كيف تتجنب الوقوع بها

٦ أخطاء صحية ترتكبها النساء 
 و كيف نتجنب الوقوع بها 

على الرغم من أن أمراض القلب هي المسبب الرئيسي لحاالت الوفاة لدى النساء، إال أن الكثيرين يعتقدون بشكل خاطئ أن هذا األمر 
يحصل للرجال أكثر من النساء. فالنساء يخفن من اإلصابة بمرض سرطان الثدي أكثر من أي مرض آخر، على الرغم من أنهن معرضات 

لإلصابة بأمراض القلب المختلفة ثمانية أضعاف الرجال! وفي هذا تقول باميال أويانج، مديرة مركز صحة الشرايين القلبية للنساء 
والتابع لشركة جونز هوبكنز في بالتيمور، ماريالند، الواليات المتحدة األمريكية: "نحن نؤكد دائمًا على هذه الرسالة، ولكن النساء ما زلن 

بحاجة إلى أن يدركن أكثر عوامل الخطر المحيطة بصحتهن". 
وهذه بعض األخطاء الصحية التي غالبًا ما ترتكبها النساء بحق صحة قلوبهن، ِلنَر إن كان منها ينطبق عليِك: 

المرأة تعتقد بأنها "ستعرف . ١
بنفسها" متى ستكون بحاجة 

إلى فحص ضغط دمها.
من الرائع أن تعلم ما يحصل داخل 

جسدك، ولكن لهذا األسلوب حدود 
وال يكفي أبدًا لتحديد المشكلة. 

وتقول أويانج في ذلك: "غالبًا ما 
تقول لي المريضة "عندما أشعر 

بالدوران )الدوخة(، أعرف بأن 
ضغط دمي مرتفع". في الحقيقة 
أنِت ال تعرفين حقيقًة ما إذا كان 

ضغط دمِك مرتفع أو مستوى 
الكوليسترول مرتفع في دمك – ألن 

الجسم يطلق إشارات صامتة". 

كيف نصحح هذا الوضع: 
دعي الطبيب يفحص ضغط دمِك 

ومستوى الكوليسترول والسكر في 
الدم بشكل منتظم، فبهذه الطريقة 

نستطيع أن نحدد وبدقة مكامن الخطر 
التي قد يتعرض لها قلبِك مستقباًل. 

تنصيب جهاز ثابت للمشي أو . ٢
دراجة ثابتة في المنزل )و عدم 

استخدامها(.
من الرائع أن يكون لديِك في المنزل 

جهازًا للمشي أو دراجة ثابتة. المشكلة 
تكمن في إنِك يجب أن تستعمليه 

دائمًا، وهنا ترتكب الكثير من النساء 
نفس الخطأ. فهن يقررن اتباع برنامج 

رياضي جديد وغالبًا ما ال يكون مسليًا 
أو طبيعيًا أو مناسبًا، وبعد فترة وجيزة 

من الحماس، يتكاسلن، ويتركن الجهاز 
والرياضة تمامًا. 

كيف نصحح هذا الوضع: 
اختاري النشاط الرياضي الذي تجدينه 

مسليًا والذي ترغبين في معاودة 
ممارسته مرارًا وتكرارًا، كالمشي 

لمسافات طويلة داخل المركز التجاري. 

التدخين يساعد في تخفيض . 3
الوزن! 

إن المحافظة على إبقاء الوزن ضمن 
معدالته الطبيعية أمر رائع يساعد 

في تعزيز صحة القلب، ولكن اللجوء 
إلى التدخين لتخفيض الوزن يعكس 

هذه المعادلة تمامًا، ألن التدخين هو 
المسبب الرئيسي ألمراض األوعية 

الدموية القلبية. 
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باميال اويانغ 
بكالوريوس طب وجراحة 

مدير مركز صحي جونز هوبكنز للقلب 
واالوعية الدموية للنساء 

بروفيسور طب 
الدرجات 

طبيب بشري، مستشفى سينت 	 
بارثولوميو، كلية الطب 19٧4

إقامة طبية
مستشفى بنسلفانيا 	 

      طب باطني 19٧6
كلية طب جامعة جونز هوبكنز   	 

طب باطني 19٧6
الزمالة

كلية طب جامعة جونز هوبكنز   	 
قسم القلب 19٨٠

اعتماد مجلس 
البورد األمريكي للطب الباطني  	 

امراض القلب واالوعية الدموية 
19٨1

البورد االمريكي للطب الباطني  	 
 Internal 19الطب الباطني ٧٨

)19٧٨( Medicine

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل 
مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة 

جونز هوبكنز ميدسين، وقد تم إعادة نشرها 
وطبعها هنا بناءًا على موافقة المكتب 

المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة 
أو إعادة نشرها من دون أخذ موافقة مسبقة 

بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة 
هدفها زيادة وعّي القارئ وال تعتبر بأي حال 

من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.

كيف نصحح هذا الوضع:
 تحكمي في وزنِك بالرياضة والطعام 

وليس بالتدخين. 

الجهل بالعالمات التحذيرية التي . 4
يطلقها القلب المريض 

إن عالمات اإلصابة باألزمات القلبية 
لدى النساء تختلف عن تلك التي 

ُتصيب الرجال، وغالبًا ما ُتهمل النساء 
آالم الصدر أو الضغوط الصدرية وال 
َيعتبرنها عالمات ُتنبأ بالخطر القادم. 

كيف نصحح هذا الوضع: 
إن أصبِت بالغثيان أو آالم في البطن أو 
صعوبة في التنفس أو أية أعراض غير 

مريحة أخرى وغير اعتيادية بالنسبة لِك، 
فمن الضروري استشارة الطبيب. 

 
تجنبي عالجات البدائل الهرمونية . 5

عند انقطاع الطمث ألن هذه 
العالجات مّضرة بالقلب. 

ليس بالضرورة أن ُتعاني جميع النساء 
من نوبات ارتفاع الحرارة او مشكالت 

في النوم عند انقطاع الطمث بعد سن 
معينة. وتعتقد الكثير من النساء أن 

عالج البدائل الهرمونية جيد ألنه يحمي 
القلب أثناء انقطاع الطمث، ولكن 
ثُبت علميًا أن هذا االعتقاد خاطئ 

وبالتالي يجب تجنب هذه العالجات 
الهرمونية. وتقول أويانج في ذلك: 

"تكون نسبة اإلصابة بأمراض األوعية 
القلبية منخفضة لدى معظم النساء 

الخمسينيات، وبالتالي من اآلمن تناول 
الهرمونات". 

كيف نصحح هذا الوضع:
إن اضطررِت لتناول هذه العالجات، 

يمكنِك تناول الهرمونات الخاصة 
بتخفيف أعراض انقطاع الطمث، 

وجربي األدوية بأقل الجرعات الممكنة 
وألقصر فترة ممكنة.  

تعتقد الكثير من النساء أن . ٦
مشكالتهن الصحية التي عانين 
منها أثناء الحمل ستنتهي مع 

الوالدة.  
عندما يغادر طفلك جسمِك، هذا ال 
يعني أن القلب والشرايين واألعضاء 

األخرى سترجع إلى وضعها الطبيعي. 
إن كنِت مصابة أثناء الحمل بمرض 

سكر الحمل أو ارتفاع كبير في ضغط 
الدم، فإن تسّمم الحمل أو ضغط الدم 

المرتفع الناجمين عن الحمل، يجعل 
نسبة إصابتِك بأمراض القلب أكبر في 

المستقبل، حسب قول أويانج. 
كيف نصحح هذا الوضع: 

عليِك أن تبلغي أي طبيب جديد 
تراجعينه بتاريخِك الطبي لكي تكون 
لديه المعلومات الكافية والضرورية 

لتحديد العالجات الطبية المناسبة 
لوضعك.
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إشارات جسدية مفاجئة قد ُتنبأ 
بمشاكل في القلب 

يعاني كثير منا نوبات من التعب أو اإلنهاك أو انقطاع النفس أو أعراض أخرى يمكن أن نعزوها إلى التقدم في السن أو إلى توتر العمل 
وبذل جهد كبير إلنجاز اعمالنا في مواعيد محددة. ولكن البحوث ُتشير إلى أن الجسد لديه طريقته الخاصة ليخبرك أن هنالك خطب ما 

في جسمك، وفي قلبك على وجه التحديد. 
من المعروف أن من اإلشارات التقليدية التي تشير إلى وجود مشكالت في القلب هي الشعور بضيق أو ضغط في منطقة الصدر، 
ولكن القلب العليل ال يكتفي بإرسال هاتين الرسالتين فقط. غالبًا ما يخفق الكثير من الناس في ترجمة األعراض واإلشارات األخرى 
التي يواجهونها والتي تعني فعليًا أن لديهم مشكالت صحية جدية في القلب، وبالتالي، فهم يخفقون في الحصول على المساعدة 

الطبية الطارئة التي يحتاجونها في مثل هذه الحاالت، كاألزمات القلبية أو الجلطات في القلب، أو قد يتأخرون بشكل كبير في 
تشخيص وعالج أمراض القلب المحتملة. 

ويقول د. بارج جوشي، أخصائي القلب في مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب في بلتيمور، مياليرالند، الواليات 
المتحدة األمريكية: "إن الشخص أفضل من الطبيب في معرفة ما يحصل داخل جسمه. وعمومًا، إن كنت تشعر بشكل متواصل ان 

ثمة خطب ما في جسدك، وإنك في غير وضعك الصحي المعتاد، فهذا يعني أن جسدك يحذرك ويطلب منك اللجوء إلى العناية 
الطبية المتخصصة". 

وقد تتعاون أجزاء جسمك األخرى في إرسال تلك الرسالة التي تخبرك بأن قلبك مريض ويحتاج للعالج. 

بعض اإلشارات المفاجئة التي تنبأ بوجود مشكالت في القلب: 
ترتبط معظم اإلشارات التي لها عالقة بالقلب بضعف تدفق 

الدورة الدموية في الشرايين واألوردة القلبية. ولكن المذهل في 
هذا األمر، أن إشارات مثل هذه قد ال ترتبط بشكل واضح ومباشر 

بالقلب ولكنها في النهاية تشير إلى أمراض في القلب، ومنها: 
آالم في الفك والرقبة: إن الشعور بآالم الصدر ال يعني أن 	 

األلم ينحصر ويتركز فقط في منطقة القلب أو الصدر، ألن 
هذا األلم ينتشر ويصل إلى الفك والرقبة أيضًا.  

الغثيان والشعور باالنتفاخ: النساء على وجه التحديد يشعرن 	 
بهذه األعراض غير المريحة، وقد تشمل أيضًا التقيؤ، وهذه 

تحصل قبل الشعور بآالم الصدر.  
اإلنهاك واإلعياء تام: عندما ال يتدفق الدم في القلب 	 

بالسرعة المطلوبة، ينخفض مقدار الدم الذي يتدفق إلى 
الرئتين وإلى العضالت، مما يجعلك تصاب بضيق التنفس 
واإلعياء عند القيام بالنشاطات االعتيادية اليومية، كصعود 

السلم مثاًل أو حتى المشي البسيط في ساحة وقوف 
السيارات، وهذا كله يدق ناقوس الخطر.

ُنشرت هذه المادة ألول مرة من قبل مكتب التسويق واالتصال التابع لشركة جونز هوبكنز ميدسن، وقد تم إعادة نشرها 
وطبعها هنا بناءًا على موافقة المكتب المذكور. ال يجوز إعادة استخدام هذه المادة أو إعادة نشرها من دون أخذ موافقة مسبقة 

بذلك. أية معلومات ترد في هذه المادة هدفها زيادة وعّي القارئ وال تعتبر بأي حال من األحوال بدياًل عن استشارة الطبيب.

اإلشارات الفرعية التي تنبأ بوجود مشكالت في القلب: 
قد ال يكون لبعض المشكالت الصحية عالقة مباشرة 	 

بأمراض القلب، ولكن من األفضل تحريها وإجراء الفحوصات 
الطبية، خاصة إن كان لديك عوامل خطر أخرى لها عالقة 

مباشرة بأمراض القلب. ومن هذه اإلشارات الفرعية أو غير 
المباشرة: 

انقطاع النفس أثناء النوم: إن حصول أي فشل مؤقت في 	 
أي من المجاري التنفسية قد يؤدي إلى إعاقة عملية التنفس 

وحركة الهواء أثناء النوم وهذا مرتبط بشكل قوي بضغط الدم 
المرتفع ومن األسباب الرئيسة المؤدية إلى األزمات القلبية. 

تقلصات أو آالم أو خدر في ربلة الساق )بطة الساق/ 	 
العضلة الخلفية في الجزء السفلي من الساق( عند المشي: 

إن هذا النوع من اآلالم في الساق يشعر به المريض أثناء 
ممارسة أي نشاط رياضي ويتوقف األلم بتوقفه عن الحركة، 

ولكنه قد يكون إشارة لإلصابة بما ُيعرف بـ "مرض الشريان 
المحيطي" )peripheral vascular disease )PVD((، وهو 

من األمراض التي تصيب الدورة الدموية في القلب، عادة ما 
يكون المصابون به مصابون أيضًا  بمرض تصلب الشرايين 
)atherosclerosis(، الناتج عن تراكم اللويحات أو الشحوم 

داخل في جدران الشرايين الداخلية.
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نصائح للمحافظة على قلب صحي للنساء

 امتنع عن التدخين

حافظ على نمط حياة نشيط

حافظ على وزن صحي

 تحكم بضغط دمك

حافظ على نظام أكل صحي

 قلل من إستهالكك السكر

 صحة قلبك تبدأ هنا
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 كيف تنجو بنفسك من نوبة قلبية 
عندما تكون وحيدا 

كيف تنجو بنفسك من نوبة قلبية عندما تكون وحيدا                                                                                        

بقلم: سوزان أبودية
مستشار صحي 

وحدة تعزيز الصحة

العالمات واألعراض
معظم أعراض النوبة القلبية 

الواضحة هي:

آالم في الصدر وعادة ما تكون 	 
في منتصف الصدر، بما في 

ذلك:
الثقل، أو الضيق، أو الضغط، 	 

أو األلم، أو الحرقة ، أو الخدر، 
أو االمتالء، أو العصر، ويمكن 

أن يستمر األلم لعدة دقائق، أو 
يزول أو يعود مرات متكررة . 

آالم في الجذع / الجزء العلوي 	 
من الجسم، بما في ذلك 
الذراعين والكتف األيسر 

والظهر والرقبة والفك أو 
المعدة. 

صعوبة في التنفس / الشعور 	 
بانقطاع النفس. 

التعرق أو العرق "البارد"	 
شعور باالمتالء أو عسر الهضم 	 

أو االختناق.
الغثيان أو القيء.	 
خفة الرأس، والدوخة، والشعور 	 

باالغماء
التعب غير المعروف السبب ، 	 

والضعف، والضعف الشديد 
)مثل عدم امكانية القيام 

بمهام سهلة( أو القلق الشديد 
المنبثق عن األعراض.

التسارع او البطء في ضربات 	 
القلب او عدم انتظام دقات 

القلب . 

تحدث النوبة قلبية عندما يعاق تدفق الدم إلى القلب، وغالبا ما يكون من خالل تراكم 
الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد التي تشكل لوحة في الشرايين المغذية للقلب 

)الشرايين التاجية(. اعاقة تدفق الدم يمكن أن يضر أو   يدمر جزء من عضلة القلب.
تحدث النوبات القلبية في كثير من األحيان عندما يكون الناس وحدهم، ومعرقتك بما 
يجب القيام به عند ظهور أعراض  النوبة القلبية يمكن أن ينقذ حياتك. ال يعرف الناس 

أحيانا أعراض النوبة القلبية التي قد تكون قاتلة.

ماذا تفعل عندما كنت وحيدا وتشعر 
بنوبة قلبية ؟

اتصل على الفور بالرقم ١١٠ إذا . ١
كنت داخل أرامكو أو ٩٩٧ إذا كنت 

خارج أرامكو: أهم شيء يجب القيام 
به عندما تشك بأنك تعاني من أزمة 
قلبية هو استدعاء الخدمات الطبية 

الطارئة. اتصل دائما بأحد األرقام أعاله 
قبل محاولة اإلتصال بأي شخص آخر. 
سيكون هذا التصرف دائما هو أسرع 
طريقة للحصول على العالج، وحتى 

إذا كنت تعيش في منطقة قد يكون 
من الصعب على سيارة اإلسعاف 

الوصول إليها، يمكن لمستقبل 
الطوارئ تزويدك بتعليمات حول 

كيفية تقليل الضرر.

فكر في اإلتصال بشخص ما ليأتي . ٢
على الفور. إذا كان لديك جار جدير 
بالثقة أو قريب يعيش في مكان 

قريب، اتصل به واطلب منه أن يأتي 
اليك .  وجود شخص آخر قريب  منك 

يمكن أن يكون مفيدا إذا حصلت 
فجأة سكتة قلبية. يمكنك القیام 

بھذا فقط إذا کان مستقبل الطوارئ 
يسمح لك بالخروج من االتصال 

أو إذا کان لدیك خط ثاني یمکنك 
االتصال من خالله أثناء بقاء المرسل 

علی الخط األول
امضغ األسبرين : مضغ وابتالع حبة . 3

واحدة 325 ملغم أو حبتين اسبرين 
اطفال ٨1 . هذا فعال خاصة إذا تم 

في غضون 3٠ دقيقة منن بداية 
ظهور األعراض. يمنع األسبرين تراكم 
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الصفيحات الدموية، ويؤخر تشكل 
جلطات الدم التي يمكن أن تزيد 

من تانسداد الشرايين أثناء النوبة 
القلبية. 

مضغ األسبرين قبل بلعه. 	 
عن طريق مضغ األسبرين 
يمنع األسبرين الصفيحات 

الدموية، حيث يمكن لألسبرين 
أن يؤخر تشكيل جلطات الدم 
التي يمكن أن تزيد من تجميد 

الشرايين أثناء النوبة القلبية.
مضغ األسبرين قبل بلعه : 	 

مضغ األسبرين، يسرع من 
وصول الدواء مباشرة الى 
مجرى دمك .إذا كنت تاخذ 

دواء يتعارض مع األسبرين أو 
إذا أخبرك طبيبك بعدم تناول 

األسبرين، أو إذا كنت تعاني 
من حساسية من األسبرين 

فال تستخدم هذا العالج. يمنع 
األسبرين تراكم الصفيحات 

الدموية، ويؤخر تشكل جلطات 
الدم التي يمكن أن تزيد من 

تانسداد الشرايين أثناء النوبة 
القلبية. امضغ األسبرين 

قبل بلعه. عن طريق مضغ 
األسبرين.

ال تحاول القيادة: ال ينصح . 4
ان تقود بنفسك السيارة إلى 

المستشفى، وإذا بدأت تشعر 
باعراض النوبة القلبية وانت وراء 

عجلة القيادة، يجب عليك التوقف 
فورا على جانب الطريق. إذا كنت 

تعاني من سكتة قلبية، سوف 
يغمى عليك وهذا هو السبب 

الرئيسي لعدم القيادة في حين 
كنت تعاني من أزمة قلبية .

تحّل بالهدوء : كما ان النوبة . 5
القلبية مرعبة فان االضطراب 
والذعر يمكن أن يضاعف من 

المشكلة. استرخ قدر اإلمكان 
للحفاظ على معدل ضربات القلب 

ثابت وهادئ. عد كوسيلة إلبطاء 
ضربات القلب. تأكد من العد 

البطيء مثل الف وواحد ، الف 
واثنين ، الف وثالثة وهكذا ...

اإلستلقاء: استلق على ظهرك . ٦
وارفع ساقيك إلى األعلى. هذا 

يفتح الحجاب الحاجز، مما يجعل 
من األسهل بالنسبة لك أن 

تتنفس وتوصل األكسجين إلى 
دمك. اجعل الموقف أسهل 

بدعم ساقيك على الوسائد أو 
شيء آخر. يمكنك أيضا االستلقاء 

على األرض مع وضع ساقيك 
مدعومة على أريكة أو كرسي. إذا 

لم تتمكن من االستلقاء على الفور 
أو الجلوس، مثل ااذا كنت على 

سلم أو تعبر شارع ، يمكنك شق 
طريقك بعناية، واذا شعرت بدوخة 

أو كنت غير قادر على المشي 
بشكل صحيح، امسك بجسم ثابت 
فهذا يساعدك على السيطرة على 

الوضع لحين وصول المساعدة.

خذ نفسا عميقا وثابتا من الهواء . ٧
النقي : على الرغم من أن غريزتك 

الطبيعية هي التنفس السريع  عند 
مواجهة نوبة قلبية، فإن أفضل 

طريقة للحفاظ على إمدادات 
ثابتة من األوكسجين إلى الدم 

وقلبك هو أن تأخذ نفسا بطيئا 
وعميقا. فكر في االستلقاء أمام 

نافذة مفتوحة، او باب مفتوح، او 
مروحة، أو مكيف هواء. تعرضك 

لتيار ثابت من الهواء النقي 
يمكن أن يساعد على اداد قلبك 

باألكسجين.
ال تحاول السعال لبعض الوقت . 8

. هناك قول شائع بإنك تستطيع 
النجاة من أزمة قلبية بالسعال 

بطريقة معينة. هذا ربما ال يفيد 
، واللجوء لهذه الوسيلة قد 

يعرضك لخطورة اكبر. محاولة هذا 
اإلجراء بمفردك يمكن أن يجعل 

من الصعب عليك الحصول على 
األكسجين للدم بدال من تسهيل 

ذلك . 
تجنب الطعام والشراب : تناول . ٩

الطعام والشراب هو آخر األشياء 
التي تفكر فيها عندما تواجه نوبة 
قلبية، ولكن يجب تجنب الطعام 

والشراب حتى إذا كنت بحاجة 
لذلك . تناول أي شيء آخر غير 
األسبرين يمكن أن يعقد االمر 

بالنسبة للمسعفين لتقديمالعالج 
المناسب لك. إذا لزم األمر، 

يمكنك ابتالع القليل من الماء 
لمساعدتك على تناول األسبرين 
ولكن حتى هذا ينبغي تجنبه إذا 

كان ذلك ممكنا.

المتابعة
تحدث مع طبيبك حول ما 	 

يجب القيام به في المستقبل. 
حدوث أزمة قلبية مرة واحدة 
يزيد من خطر اإلصابة بأزمة 
قلبية في المستقبل. عندما 
تنجو من نوبتك القلبية هذه 

المرة، يجب أن تتحدث مع 
طبيبك لمناقشة سبل تحسين 

فرصك في البقاء على قيد 
الحياة إذا حصلت مرة اخرى . 

يصف االطباء بعض األدوية 	 
لمعالجة مشاكل القلب.

 النتروجليسرين يساعد في 	 
توسيع األوعية الدموية 
وانخفاض الضغط على 

الشرايين.
بيتا بلوكر يمنع الهرمونات 	 

المسؤولة عن إثارة التوتر 
في القلب واألنسجة القلبية 

المحيطة به.
مميعات الدم تقلل من فرص 	 

الجلطات الدموية - ومضادات 
التصاق الصفائح الدموية 

كالهما يساعد على منع 
النوبات القلبية في المستقبل 

بسبب انسداد الشرايين في 
القلب.

تحدث مع طبيبك عن طرق الحد 
من مخاطر إصابتك بأمراض 

القلب من خالل اتباع نظام غذائي، 
وممارسة التمارين الرياضية / إعادة 

التأهيل القلبي، ونمط الحياة.
يجب عليك أن تحصل على العالج 

لنوبتك القلبية خالل الساعة 
األولى من ظهوراألعراض األولية. 
إذا انتظرت لمدة أطول من ذلك، 
سوف يكون على قلبك صعوبة 

اكثر في إصالح الضرر / موت 
الخاليا في عضالت القلب. الهدف 
النهائي هو فتح الشريان المسدود 

في غضون 9٠ دقيقة لتقليل الضرر 
قدر اإلمكان



صفحة 1٨

٢ ٠ ١ ٧ يوليو    |   W E L L B E I N G  تصميم محوره الناس                                                                                                                   

تصميم محوره الناس
يقدم أكثر من مجرد نظرة جديدة للقاعة الرئيسية 
اإلنطباع األو ل شيء يؤثر على تفكيرنا. إذا كان هنالك شيء يبدو جيدا، نميل إلى النظر اليه نظرة ايجابية والعكس صحيح . أول مكان 

يراه المرضى والزوار هو المدخل الرئيسي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران لقد تم تجديده واعادة افتتاحه حديثا . 
 كان مشروع التحديث ثالثي المراحل أكثر من مشروع سطحي. لقد تم توسعة لوبي الظهران الى ضعف حجمه السابق الستيعاب 
مرضانا وأسرهم براحة أكبر ووصول أسهل إلى الخدمات. تشمل خصائص هذا التصميم إطاللة على الحديقة الجميلة ، واستغالل 

الضوء الطبيعي وخدمة الطعام الجديدة.
األرضيات الداخلية ملبسة بالرخام ومزودة بأثاث مريح، مما يخلق بيئة لالسترخاء. خدمات المرضى المتوفرة في اللوبي الجديد تتضمن 
مرشدين يرحبون بالزوار ويرافقونهم إلى حيث يريدون . هذا مترافق مع مقاعد للزوار مما يجعل من اللوبي نقطة انطالق مثالية لتجربة 

جديدة في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي. 
بطبيعة الحال، أول انطباع يحتاج الى متابعة بإجراءات إيجابية، وهذا واضح في الظهران في الصيدليات الحديثة، وبرامج اإلقامة 

المعتمدة حديثا ؛ أو ل برنامج في المملكة على اإلطالق يجعل الممرضين يقومون بعمل األطباء ، وتمديد ساعات العيادات 
التخصصية وعيادات الطوارئ المؤسسة حديثا في المناطق والعيادات التخصصية في اإلحساء . 

هذه كلها أمثلة على التزام مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي باالهتمام بالمريض لتعزيز صحة ورفاهية األفراد الذين نعنى بهم ، كونها 
رائدة إقليميا في تجربة المريض واألسرة، والنتائج السريرية واإلرتقاء بالمهن الصحية.

"تضاعفت مساحة 
اللوبي في الحجم 

لتلبية احتياجات مرضانا 
وعائالتهم." 

فيصل الحجي
الرئيس التنفيذي للعمليات



صفحة 19

٢ ٠ ١ ٧ يوليو    |   W E L L B E I N G  صحة المجتمع تطلع برنامج إدارة حاالت الشبكة                                                                                                    

أطلق مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي برنامج إدارة حاالت الشبكة 
في أبريل 2٠1٧ بالتعاون الوثيق مع جونز هوبكنز للرعاية الصحية 

في بلتيمور، التي تدير أيضا الرعاية في شبكة تابعة لها. يتم تعيين 
مدراء الحاالت لمستشفيات معينة للعمل مع أطباء العيادات 

الخارجية والموظفين لتنسيق ودعم رعاية المرضى الذين يعانون 
من مخاطر عالية. تم إطالق هذا البرنامج في المستشفيات 

الخمسة األولى في 3 أبريل بعد عملية تخطيط مكثفة مدتها ستة 
أشهر )سير العمل، والتوثيق، والتتبع، والتواصل مع مقدمي 

الشبكة( وإعادة تصميم كاملة لوظائف قسم إدارة الرعاية الصحية  
في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي. 

إن الهدف من ذلك هو تحسين اإلدارة الذاتية للمرضى، وتنسيق 
الرعاية، وسالمة المرضى، وإدارة الدواء، واستخدام الموارد 

وتحسين ارادة المرضى. في النهاية ، يهدف  هذا البرنامج إلى 
إبطاء تقدم المرض في متلقي الرعاية الطبية ذوي المخاطر 

العالية وتقليل حاجتهم إلى رعاية متكررة في العيادات الخارجية أو 
التنويم  أو إعادة اإلدخال أو االستخدام غير المناسب للطوارئ.

التأهل للبرنامج
يتم االتصال باألعضاء الذين يعانون من حاالت طبية معقدة و/ 
أو متعددة بواسطة مدير الحالة الذي سيقيم وضعهم الصحي 

، ويعمل معهم على وضع خطة إدارة ذاتية، وكذلك مساعدتهم 
على الحصول على الرعاية المناسبة. برنامج إدارة الحالة الذي 

صحة المجتمع
تطلق برنامج إدارة حاالت الشبكة

"رأيي هو أن صحة المجتمع هي 
شأن الجميع. نحتاج إلى العمل معا 

لتوفير خدمات رعاية صحية في المكان 
المناسب، وبواسطة مقدم الرعاية 

المناسب، وفي الوقت المناسب ".

أنيتا مور
كبيرة إداريي صحة المجتمع

يقدم لهم خدمات مساندة متنوعة مصمم لمساعدتهم على فهم 
وإدارة حالتهم بشكل أفضل.

 ما معنى مدير حالة؟
مدير الحالة هو ممرض مدرب وباحث اجتماعي يقدم المساندة 

للمريض والتوجيه والتشجيع. يعمل مدير الحالة بشكل وثيق مع 
المرضى وكذلك مع مقدمي الرعاية الصحية لمساعدة المريض 

على إدارة صحته.
يشجع المؤهلون لتلقي الرعاية الطبية من أرامكو السعودية 
المستوفين للمعايير على االستفادة من برامج إدارة الصحة.

يقدم برنامج إدارة الحالة مجموعة متنوعة من خدمات المساندة: 
يساعد المرضى على الفهم الكامل للموارد والخدمات 	 

الصحية المتوفرة
التأكد من تلقي المرضى المتابعة المناسبة والمعدات الطبية 	 

الالزمة 
تنسيق رعاية المرضى وتزويد المرضى وعائالتهم بالتثقيف 	 

الصحي الالزم 
التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى لضمان وضع 	 

خطة الرعاية الخاصة بهم، واتباعها وتعديلها حسب الحاجة. 
 التواصل الهاتفي مع المرضى بانتظام 	 
مساعدة المرضى على التخطيط للدخول والخروج من 	 

المستشفى )على سبيل المثال، من المنزل إلى المستشفى، 
من المستشفى إلى المنزل، من مستشفى إلى مستشفى )

تسهيل االجتماعات العائلية فيما يتعلق بمسائل الرعاية 	 
الصحية

مدير الحالة للمرضى المنومين 
تسهيل وتنسيق خطط الرعاية للمرضى بناء على حاجاتهم . 	 
تقييم مدى مالءمة الرعاية أثناء االتنويم 	 
وضع خطة واضحة للخروج بالشراكة مع الفريق متعدد 	 

النشاطات وكذلك المريض وأسرته. 
مدير الحالة لمرضى العيادات الخارجية: 

يسهل وينسق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.	 
يساعد في مسح نظام الرعاية الصحية	 
يشجع اإلدارة الذاتية من خالل تمكين المرضى من حلول 	 

رعاية وموارد مناسبة



صفحة 2٠

لقد بدأت شيئًا مدهشًا

لقد بدأت
شيئًا مدهش!

قام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
بإجراء ثالث استبيان تقييم صحي سنوي 

لموظفي أرامكو السعودية وعائالتهم من 
أكتوبر إلى ديسمبر 2٠16 وتظهر النتائج 

ان كثيرين منكم على استعداد لبدء شيء 
مذهل بشأن صحتكم. 

تعلق أنيتا مور، مسئولة مكتب صحة 
المجتمع في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي قائلة : "يقدم لنا استبيان التقييم 
الصحي معلومات صحية قّيمة يمكن 

استخدامها لوضع برامج هادفة لتحسين 
صحة ورفاهية المجتمع الذي نخدمه".

يقول الدكتور الغامدي، مدير صحة 
المجتمع في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي: " لقد ازداد عدد موظفي أرامكو 
وأفراد أسرهم الذين أجابوا على استبيان 
التقييم الصحي لهذا العام بشكل كبير" 

واألكثر إثارة لإلعجاب هو عدد الناس 
الراغبين في بدء إجراءات لتحسين صحتهم 

من خالل الحد من التوتر، وتقليل الوزن، 
وتحسين نظامهم الغذائي وزيادة ممارسة 

الرياضة."

يقول اإلستبيان ...

تدل نتائج اإلستطالع بأن 5٧% من افراد 
مجتمعنا هم في خطر متزايد بالنسبة 

لظهور واحد أو  أكثر من األمراض 
المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب 

و/ أو اإلكتئاب . 
 13% ممن شملهم االستطالع هم في 

خطورة عالية ولديهم بالفعل واحد أو 
أكثر من األمراض المزمنة التي تتطلب 
العالج وأفاد ثالثون في المائة )3٠  %( 
من المشاركين بأنهم يتمتعون بصحة 
جيدة عموما وأن لديهم عادات صحية 
جيدة بما في ذلك تناول نظام غذائي 

متوازن وممارسة التمارين بانتظام وعدم 
التدخين مما يضعهم في الفئة المتدنية 

المخاطر.

مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي هنا 
لدعمكم ...

لقد استخدمت إدارة صحة المجتمع 
في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 
معلومات التقييم الصحي في وضع 

برامج مجتمع وتدخالت فردية لدعم مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي وموظفي 

أرامكو السعودية وأسرهم لتحسين 
صحتهم. يوفر مركز جونز هوبكنز 

ارامكو الطبي مكان عمل جيد ، وتقليل 
الوزن، واإلقالع عن التدخين وبرامج 

التثقيف الصحي والترويج للمساعدة 
في الوقاية من األمراض المزمنة. 

هذه البرامج مثالية ألولئك الذين هم 
في فئة المخاطر العالية وسيتلقون 

رسالة إلكترونية تحتوي على مزيد من 
المعلومات.

كما قام مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي بتصمیم برنامج توعیة شخصیة 
لألشخاص الذین ھم في فئة المخاطر 

العالیة وأعربوا عن رغبتھم في 
التواصل. سيتم استدعاؤهم من قبل 

مدير الحالة في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي. مدير الحالة هو ممرض 
مرخص من ذوي الخبرة السريرية يؤمن 

الوصول إلى أطباء الرعاية األو لية 
والمتخصصين لوضع وتنفيذ خطة 

الرعاية الفردية الشاملة.

صحتك، مسئوليتنا 
ترقب رسالة الكترونية ترويجية وتأكد 

من أخذ استطالع التقييم الصحي لهذا 
العام 2٠1٧ في وقت الحق من هذا 
العام. معلومات اإلستبيان الخاصة 
بك ستعامل بسرية. المشاركة في 

االستبيان كل سنة توفر لك معلومات 
قيمة عن صحتك وكيف تتغير مع مرور 
الوقت. سيتم استخدام نتائج االستبيان 
من قبل صحة المجتمع في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي لتصميم وتنفيذ 
البرامج التي تلبي احتياجات مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي وموظفي أرامكو 
السعودية وأسرهم.



صفحة 21

٢ ٠ ١ ٧ يوليو    |   W E L L B E I N G                                                                                                                                         

تعريف صحة المجتمع 
تستخدم صحة المجتمع بيانات لتصميم 

خدمات وبرامج تركز على تحسين صحة 
ورفاهية المجتمع والطريقة هي تمكين األفراد 
وعائالتهم والمجتمعات المحلية من الوصول 
الى معلومات وأدوات صحية تركز على وقاية 

شخصية وادارة ذاتية. 
الصحة العاطفية مهمة مثل الصحة البدنية .

الصحة العاطفية هو بنفس أهمية الصحة 
البدنية:

تشير نتائج اإلستبيان إلى أن معظم الناس على استعداد لتحسين وضعهم الصحي: 

موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وموظفي أرامكو 
السعودية وأسرهمم
يبدأون شيئًا مدهشًا

النتائج الهامة من استبيان التقييم الصحي

موظفين/ أفراد ُأسر الموظفينالتعامل بشكل جيد مع التوتر الجنس

٪3٠

٪5٧

٪١٢

استعداد للتغيير 
الحد من التوتر

استعداد للتغيير 
الوزن

استعداد للتغيير 
تحسين التغذية

محافظة

محافظة

غير مهتممحافظة

تغير مؤخرا

غير مهتمتغير مؤخرا
غير مهتم

على استعداد للتغيير على استعداد للتغيير

ليس جاهز تماماعلى استعداد للتغيير

٪٦3
٪٧٠

٪5٢٪٢3 ٪3٠

٪4 ٪4 ٪٩ ٪١

٪١٢

٪8٪8
٪١٠

٪4

ليس جاهز تماما

ليس جاهز تماما

"يجب علينا قيادة 
المملكة في خلق تغيير 

إيجابي مستدام في صحة 
ورفاهية مجتمعنا."

أنيتا مور
كبيرة إداريي صحة المجتمع

المشاركين: أكثر من ٩٠٠،5 
متوسط العمر: 38

ُأنثى
٪٢8

أفراد األسرة 
٪٢3

ذكر
٪٧٢

موظف
٪٧٧

نسبة خطر متدنية
يعني أنك عمومًا في صحة 
جيدة تمارس عادات صحية 
جيدة بما في ذلك تناول 
الطعام بشكل صحي، 

وممارسة الرياضة بإنتظام 
وعدم التدخين

نسبة خطر متزايدة
هذا يعني أنك قد تكون لديك 

نسبة سمنة عالية، تدخن، لديك 
ارتفاع  في ضغط الدم و/ أو 
مستويات الكولسترول التي 

تؤهلك إلى األمراض المزمنة 
وتتطلب التدخل الوقائي الفوري

نسبة خطر مرتفع
 وهذا يعني أن لديك 

واحد أو أكثر من 
األمراض المزمنة التي 

تتطلب العالج

٪55 ٪3٩
بحالة جيدة نسبة خطر متزايدة

نسبة خطر مرتفع ٦٪



صفحة 22

 جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تتوصالن الى إكتشاف طبي

 جونز هوبكنز ميديسن ومركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي تتوصالن الى إكتشاف طبي

 من خالل البحث السريري التعاوني 

يقول براين متالغا، اخصائي المسالك البولية في جونز هوبكنز 
مديسين : "االبتكار في مجال البحوث الطبية يعني كيف تتقدم 

الرعاية الصحية إلى األمام" . 
يساعد الباحثون السريريون في تفسير تطور المرض وعوامل 

المخاطرة ، وتحديد الطرق العالجية الجديدة لتحسين نتائج 
العالج، وتقييم التدخالت الصحية العامة، وزيادة سالمة المرضى 

ورضاهم. إن االكتشافات التي يتوصلون اليها اليوم هي وقود 
مستقبل الرعاية الصحية.

عندما كونت جونز هوبكنز ميديسن وشركة أرامكو السعودية، 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي قبل ثالث سنوات، سارعوا 

اإلتفاق على تطوير إمكانيات األبحاث السريرية في مركز جونز 
هوبكنز الطبي ، والمساعدة في دفع عجلة التقدم المستمر في 
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المملكة من أجل تعزيز القدرة التنافسية الدولية في مجال بحوث 
الطب الحيوي والتكنولوجيا . 

تقول سلوى الشيخ، مؤسس ورئيس مجلس المراجعة 
المؤسسية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي " افضل ممارسة 

للطب تقوم على األدلة والبحوث". 
قبل بدء المشروع المشترك، وضعت مجموعة من الباحثين 
المتحمسين في المستشفى ، أساسًا جيدًا لبرنامج أبحاث. 

"كان موظفونا السريريون مهتمون دائما ليس فقط بمواكبة آخر 
التطورات في مجاالتهم، بل أيضا في المساهمة في البحث عن 
طريق كتابة مقاالت علمية. يقول الدكتور عبد الرزاق أمير، رئيس 

الشؤون األكاديمية وأخصائي أمراض الكلى في مركز جونز هوبكنز 
أرامكوالطبي: "كان لدينا االهتمام واالرضية  ولكن لم يكن لدينا 

برنامج أبحاث راسخ تمامًا في ذلك الوقت".
في عام 2٠12، قام هؤالء الرواد بإنشاء مكتب أبحاث غير رسمي 

في جونز هوبكنز أرامكو  الطبي لتقديم الدعم اإلداري وقام بإنشاء 
مجلس مراجعة من الصفر في عام 2٠13 لضمان تطبيق طرق 

بحث  مناسبة.
" لقد حققوا شيئا " يقول متالغا، وهو أحد كبار قادة جونز هوبكنز 

ميديسن من برنامج االبحاث في جونز هوبكنز أرامكو الطبي 
"الفكرة اآلن مع جونز هوبكنز أرامكو الطبي هي استغالل تلك 
الطاقات وتقديم المزيد من الدعم، سواء في البنية التحتية أو 

التعليم، لمواصلة البناء على هذا األساس".
جونز هوبكنز ميديسن متعاون بحثي جيد مع جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي: من بين جميع المراكز االكاديمية الطبية األمريكيه, تتلقى 
جونز هوبكنز ميديسن أكبر قدر من التمويل من المعاهد الوطنية 

للصحة )5٨4.٧ مليون دوالر في عام 2٠15(، وهي تخصص أكبر 
قدر من اإلنفاق الكلي للبحث والتطوير )اكثر من 2 بليون دوالر 

امريكي في 2٠16(، وفقا لتصنيف مؤسسة العلوم الوطنية.
يقول ناي يو وانغ، وهو أستاذ مشارك في الطب في اإلحصاء 

الحيوي وعلم األوبئة من جونز هوبكنز ميديسن: " مشروع هوبكنز 
البحثي هائل حقا، لذلك نأتي بالكثير من الخبرة الثراء النشاط 

العلمي في جونز هوبكنز أرامكو الطبي " ويضيف قائال  " يشاركنا 
قادة جونز هوبكنز أرامكو الطبي  رؤيتنا حول إدراج البحوث كجزء 

من مهمتهم الخاصة، ولدينا فرصة عظيمة لتبادل خبراتنا مع 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي حتى يتمكنوا من إنشاء نظام يخدمهم 

بشكل فعال" . 
بعد إجراء تقييم أولي في سبتمبر 2٠14، بدأ العمل المشترك 

في تعزيز برنامج البحوث في جونز هوبكنز أرامكو الطبي وتحديد 
معالم البنية األساسية الالزمة بوضوح، وإنشاء قواعد بيانات 

جاهزة للبحوث، وجعل البيئة أكثر تشجيعا إلمكانات البحث. من 
خالل العمل في هذا االتجاه ، أنشأ مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي مكتب أبحاث رسمي لالرتقاء بتقدير وتنفيذ برامج البحث 

الطبي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.  كما قام كل من 
مركز جونز هوبكنز ميديسن وجونز هوبكنز ارامكو الطبي بجمع 
الباحثين من كال الطرفين ، وتنشيط نهج متعدد التخصصات 

للبحث وتوفير فرص تعليمية وتدريبية كافية . 
في ديسمبر الماضي، قدمت جونز هوبكنز ميديسن وجونز هوبكنز 

أرامكو الطبي معا دورة مكثفة لمدة ثالثة أيام بعنوان )مقدمة 
في البحوث السريرية( الثراء ثقافة البحث في جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي.
يقول د. أمير: "أردنا أن نضع المفهوم الصحيح لمنهجية البحث 

مع موظفينا". "كانت فرصة عظيمة لهم للتعلم من مجال 
التعليم والتدريب البحثي." 

شارك ما يقرب من 3٠ من مقدمي الرعاية الصحية في مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي وشاركوا في صياغة ثالثة مقترحات 

بحثية وسيقوموا بتنقيحها في مؤتمر بحثي في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي في ديسمبر القادم.

أثناء ذلك سوف يستمر التقدم في البحوث السريرية والمساهمة 
في وضع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كشركة رائدة في مجال 

االبتكار الطبي.
"نحن نبذل خطوات كبيرة نحو إنشاء مركز أبحاث من شأنه 

مساعدة جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تعزيز صحة ورفاهية 
االفراد الذين نرعاهم في بيئة من النمو والتعلم"، يقول د. عبد 

الرزاق أمير.  

بقلم:  كريستين بينهيرو 
كبيرة اختصاصي االتصال 

جونز هوبكنز ميدسن إنترناشيونال 
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برنامج اإلقامة الطبية
أطباء مقيمون يعملون 

لقد بدأ أول 13 طبيب مقيم من الهيئة الطبية 
السعودية تدريبهم في مركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي في شهر أكتوبر 2٠16، بتعيين مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي كمؤسسة تعليمية طبية في 
المملكة العربية السعودية. اإلقامة الطبية هي 

تدريب طبي رسمي وأكاديمي بعد التخرج لألطباء 
المرخصين لتلقي التدريب المتقدم في تخصص 

معين ، وهناك عدد قليل جدًا من مؤسسات الرعاية 
الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية 

معتمدة كمراكز للتدريب على برامج اإلقامة الطبية. 
يقدم  مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للمقيمين 
الطبيين بيئة تعليمية قيمة يستفيدون فيها من 
نموذج الرعاية الطبية القائم على األدلة وتجربة 

خدمات "رعاية المرضى المستندة إلى استشاريين ".
 

بدأ تحقيق حلم برنامج اإلقامة في مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي يكتسب زخما في مايو 2٠16 

بعد اإلعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية لخمسة برامج: علم األمراض والصيدلة 
وخدمات الطوارئ والتخدير وطب األسرة كمراكز 

التدريب.

+٧٠
إقامة طبية

من مايو 2٠1٧ ١8
طب التخدير

١4
 طب األسرة

١٧
طب الطوارئ

٢
الصيدلة السريرية

١
 علم األمراض

معهد األورام يثقف 
الجيل القادم من 
أخصائيو األورام
حصل معهد األورام على 
شهادة الزمالة الثانية في 

أبريل 2017، عندما اعترفت 
الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بالمعهد كمركز تدريب 

لألورام وأمراض الدم.
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أضواء على مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تحية بابتسامة

في 3 أبريل  2٠1٧، افتتح مركز 
األحساء الصحي خدماته الجديدة 

للعيادات الخارجية واستقبل 
المرضى الزائرين بابتسامة من 
فريق االستقبال والترحيب. تم 

تصميم هذا البرنامج لجعل 
زيارات المرضى وأسرهم 

أسهل من خالل مرافقتهم إلى 
المواقع المنشودة  وسيتم 

توسيع هذا البرنامج ليشمل 
مدخل المرضى المقبولين 

للتنويم عند فتح هذه الخدمة 
في الربع الثالث.

المختبرات السريرية 
وخدمات علم األمراض 

بإعادة اعتماد خدمات 
المختبرات السريرية و 

حصل على معدل نقاط 
99.7٪

قام فريق من كلية أميريكان باثولوجيستس )CAP ( بإعادة اعتماد خدمات المختبرات السريرية 
و علم األمراض في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي وأثناء التفتيش تفحص الفريق العمليات 

واألداء استنادا إلى قائمة تضم أكثر من ٠٠٠ 5 معيار من معايير CAP وبلغ معدل التطابق 
اإلجمالي 99.٧ في المائة.

لقد تم اعتماد مختبرات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي منذ عام 2٠٠٠ وهذا هو التفتيش 
التاسع لـ  CAP بأن مختبرات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وخدمات األمراض قد نجحت 

بانحرافات طفيفة فقط. برنامج اعتماد المختبر بواسطة CAP  يجرى كل عامين، ويهدف إلى 
ضمان التميز في الفحوص المخبرية من خالل التفتيش والتوجيه .
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 قنوات التواصل اإلجتماعي
لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وسع آفاقك بوظيفة مع مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

يســر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي أن يعلــن عــن 
وجــود وظائــف شــاغرة للســعوديين. قــم بزيــارة

 www.JHAH.com/careers
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كيف تتصل بمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ؟

 
إن كنت مريضًا مسجاًل لدى المركز وتّود تحديد موعد طبي 

أو في عيادة األسنان والحصول على مختلف الخدمات 
الطبية التي يقدمها المركز، الرجاء االتصال بمركز االتصال 

المركزي )CCC( من خالل الرقم التالي:

4444-3٠5-٨٠٠  )من داخل المملكة(	 
أو +3٨٨٨-٨٧٧-13-966+  )من خارج المملكة(	 

تتوفر هذه الخدمة اآللية يوميا وألربع وعشرين ساعة طوال 
أيام األسبوع. وإن رغبت في التحدث مع مأموري االتصال، 

الرجاء االتصال بمركز االتصال المركزي )CCC( من الساعة ٧ 
صباحًا إلى 4 عصرًا، من األحد إلى الخميس. 

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

أكثر من

3,٨11 
متابع

أكثر من

1,399
متابع

249
متابع

1٧,٨٧3 
مشاهدة

أكثر من

1,39٧
متابع

أكثر من

46,6٠9
متابع

Johns Hopkins Aramco
 Healthcare (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare
 (JHAH)

Johns Hopkins Aramco Healthcare @JHAH_NEWS@JHAHNEWS

 هل أنت
أحدهم؟

أصبح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أول مستشفى في 
المملكة يقدم استشارة هاتفية للرعاية الصحية 

هذا الخط يقدم استشارات ومساعدة للمرضى وعائالتهم بشان 
معلومات الرعاية الصحية وتصفح نظام مركز جونز هوبكنز أرامكو  

الطبي 
يقوم على خدمة هذا الخط ممرضات يتكلمن العربية واالنجليزية 	 

الخدمة متوفرة من ٧:3٠ صباحا الى 3 بعد الظهر من األحد إلى الخميس 	 

لإلتصال 3٠5-4444-٨٠٠ 	 

 خط الرعاية
التمريضي
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أرقام اإلتصال بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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أرقام الطوارئ: احفظ هذه األرقام 
إلى الهاتف المحمول الخاص بك

الظهران وجميع المناطق: من الهاتف األرضي 	 
داخل أرامكو السعودية،11٠ لألمن وسيارات 

اإلسعاف أو الحريق. من خارج أرامكو السعودية، 
اإلتصال على الهاتف رقم 99٧ لسيارات 

اإلسعاف و 99٨ للحريق.

بقيق: من هاتفك المحمول داخل البقيق، 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٠11٠ 5٧2 13 966+

األحساء: اتصل على 99٧ لسيارات اإلسعاف و 	 
99٨ للحريق.

رأس تنورة: من هاتفك المحمول داخل رأس 	 
تنورة االتصال على الهاتف رقم:٠11٠ 6٧3 13 966+

العضيلية: من هاتفك المحمول داخل العضيلية 	 
االتصال على الهاتف رقم: ٧11٠ 5٧6 13 966+.

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

PatientRelations@JHAH.com أو 
االتصال  على الهاتف رقم-4444-3٠5-٨٠٠ من 
داخل المملكة أو 3٨٨٨-٨٧٧-13-966+ من خارج 

المملكة

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

٠556٠٠٠46٨ 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- 3٠5 -٨٠٠

من خارج المملكة على الهاتف رقم 	 

 +966-13-٨٨٨-٨٧٧3       

هل تشعر بالتوتر واإلجهاد؟ اتصل بعيادة اإلرشاد 	 
االجتماعي بالظهران لعمل موعد خاص على 
الهاتف رقم ٨4٠٠-٨٧٧، 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 12 أسبوع 	 
أو أكثر، سجلي في برنامج صحة الحامل 

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

جولة وحدة العناية باألم والطفل: 	 
باستطاعتك التسجيل في الجولة إذا 

كنت حاماًل 3٠ أسبوعًا أو أكثر، وذلك عن 
Shareefah. طريق البريد اإللكتروني

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- 3٠5 -٨٠٠.

للوصول للخدمات الطبية عن طريق الشبكة 

اإللكترونية للموظفين

منفذ الشركة اإللكتروني الخاص 	 
بالموظفين: للوصول للعديد من 

الخدمات الطبية  التي تتضمن المواعيد 
وطلبات إعادة صرف األدوية وتحديث 

بيانات الهاتف الجوال لخدمة التذكير 
بالمواعيد عن طريق الرسائل القصيرة

 	 http://myhome > myInformation >
Medical

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

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

المتعلقة بمختلف األمراض، زوروا موقع 
http://JHAH الخدمات الطبية اإللكتروني

المرضى المسجلون بالمرافق الطبية 
المتعاقد معها 

خط المساعدة للحصول على الرعاية 	 
الصحية الطارئة لمرضى المرافق الطبية 

على الهاتف رقم  ٠556٠٠٠46٨ 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- 3٠5 -٨٠٠  أو من خارج المملكة 
على الهاتف رقم :

+966-13-٨٨٨-٨٧٧3        

هل تحتاج لمساعدة بخصوص 
الرعاية الصحية المقدمة لك؟ 

أرسل بريد إلكتروني:
Patient.Relations@JHAH.com

http://Smoking.Cessation@JHAH.com
http://VOLUNTEER.HEALTHCARE@JHAH.COM
http://Darweesh@JHAH.COM 
http://Darweesh@JHAH.COM 
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عيادة العناية المستعجلة
ما يجب أن تعلمه

ما هي عيادة العناية المستعجلة؟
هي عيادة بعد ساعات العمل متاحة للمرضى الذين يعانون من حاالت 

صحية ال يمكن أن تنتظر ساعات العيادة العادية.

متى علّي أن أذهب إلى عيادة العناية المستعجلة؟
تستطيع زيارة عيادة العناية المستعجلة إن كنت تعاني من حالة مرضية 

طارئة ولكنها ال تهدد حياتك وال تتطلب رعايًة طبيًة طارئًة وفورية. ونوجز 
أدناه، من دون الحصر، مثااًل على تلك الحاالت المرضية غير الطارئة:

اإلجهاد العضلي وااللتواءات	 
مشاكل صحية طفيفة في الظهر	 
حاالت الربو الخفيف	 
احمرار العين أو التهابها	 
الحّمي أو اإلنفلونزا	 
التقيؤ واإلسهال	 
التهاب الحنجرة أو السعال	 
الطفح الجلدي والتهابات الجلد األخرى	 
التهابات وأمراض الجهاز البولي	 

ماهي الخدمات الغير متوفرة في عيادة الرعاية المستعجلة؟
 الفحص الطبي المكثف	 
الرعاية غير المستعجلة أو غير الطارئة	 
اإلحاالت أيًا كان نوعها	 
اإلجراءات الطبية االنتقائية وغير الطارئة مثل: نزع الخيوط الجراحية 	 

وتغيير الضمادات والعالجات الجلدية
إعادة صرف األدوية	 
النتائج المختبرية	 
التطعيمات االعتيادية والتحضيرات الخاصة بسجالت التطعيم 	 
الفحوصات المدرسية والروتينية	 
النتائج المختبرية أو الطلبات الخاصة بها	 
نتائج األشعة أو الطلبات الخاصة بها	 
المتابعة الروتينية الخاصة بالمشكالت الصحية المزمنة	 
اإلحاالت الروتينية إلى العيادات التخصصية·	 
العالج بالنتروجين السائل وتنظيف األذنين وغيرها من اإلجراءات 	 

الطبية البسيطة
 الحقن الروتينية أو الحقن المطلوبة من قبل المستشفيات األخرى.	 

ساعات العمل لعيادة العناية المستعجلة:
الظهران:

في الظهران، ساعات العيادة 
يوم األحد إلى يوم الخميس، من الساعة 4 مساًء إلى 

9 مساًء 
و من الساعة ٧:3۰ صباحًا إلى 9 مساًء  خالل يومي 

الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية.

المرافق الطبية المعينة :
في المرافق الطبية المعينة في عيادة العناية 

المستعجلة في بقيق ورأس تنورة في منطقة غرفة 
الطوارئ، وفي األحساء يتم توفيرها في وحدة الرعاية 

المستعجلة المجاورة لغرفة الطوارئ.
ساعات العمل:

يوم األحد إلى يوم الخميس، من الساعة 3 مساًء إلى 
11 مساًء 

و من الساعة :٧.3٠ صباحًا إلى 9 مساًء  خالل يومي 
الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية.

للحصول على النسخة الكاملة من كتيب عيادة الرعاية 
 www.JHAH.com:المستعجلة< قم بزيارة موقع

Walk-In Care Clinic

What You Need to Know
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ساعات عمل جديدة
في عيادات الرعاية األولية في مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي 

بالظهران والعيادات التخصصية والعيادات دون موعد
ستقوم عيادة الظهران للرعاية األولية والعيادات التخصصية المختارة بتمديد ساعات عملها من الساعة الرابعة بعد الظهر 

إلى الساعة السادسة مساء )آخر مريض يقبل الساعة 5.3٠ مساء(. هذه طريقة أخرى يقدمها مركز جونز هوبكنز ارامكو 
الطبي لتأمين خدمة رعاية صحية أفضل لك ولعائلتك.

 
باإلضافة إلى ذلك، ستكون ساعات العمل في العيادات بدون موعد بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بمستشفى الظهران 

كما يلي:
 

ساعات عمل العيادة 
األحد - الخميس: 4 مساء إلى الساعة 9 مساء	 
الجمعة - السبت واألعياد: من الساعة ٧:3٠ صباحا إلى الساعة 9 مساء 	 

في حالة وجود حالة طبية طارئة خارج ساعات العمل، يرجى زيارة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وزيارة الموقع االلكتروني : 
 www.JHAH.com للحصول على قائمة كاملة بساعات عمل العيادات.

800-305-4444 www.jhah.com

Thinking About Doing Something Different?
 JHAH’s Dental Services Department is hiring

Are you interested in furthering your career in a patient and family care oriented environment where your contributions are valued?
Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH) will foster your professional growth to help you broaden your competencies and develop lifelong 
employability skills. 
Join JHAH as we fulfil our potential as a trailblazing organization dedicated to the health and wellbeing of the people we serve and the 
advancement of medical knowledge.

Opportunities for dental professionals are available in the following fields:
• Dental Laboratory Technician
• Pediatric Dentist 
• General Dentist
• Dental Therapist

Transformative 
Healthcare

 هل تفكر في القيام بشىء مختلف؟
دائرة خدمات طب األسنان في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تقوم بالتوظيف

هل أنت مهتم في تعزيز حياتك المهنية في بيئة محورها المريض والرعاية األسرية حيث يتم تقدير مساهماتك؟
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي سوف يعزز نموك المهني لمساعدتك على توسيع كفائاتك وتطوير مهاراتك

انضم إلينا ونحن نحقق إمكاناتنا كمنظمة رائدة مكرسة لصحة وعافية األفراد الذي نخدمهم وننهض بالمعرفة الطبية.

تتوفر الفرص ألخصائيي األسنان في المجاالت التالية:
فني مختبر األسنان	 
طبيب أسنان أطفال	 
طبيب أسنان عام	 
معالج األسنان	 


