
	

  
 مركز سدرة للطب یحتفي بالیوم العالمي للتوّحد

 توصیات ألولیاء األمور والمعلمین حول التعامل مع أطفال التوّحد  
 یقیم معرًضا فنیًّا ألطفال التوّحد نھایة أبریل 

 
 الدوحة، قطر: أبریل،  2
 

أبریل من كل عام، قدم خبراء مركز سدرة للطب عدًدا من  2 یوم بمناسبة الیوم العالمي للتوّحد الذي یوافق
 التوصیات ألولیاء األمور ومقدمي الرعایة والمعلمین حول كیفیة التعامل مع األطفال المصابین بالتوّحد. 

 
ع مالتحدث والتواصل  ةصعوب ن مظاھره، وموالتوحد اضطراب في النمو العصبي، وغالبًا ما یكون وراثیًا

  .االجتماعي محیطھ اآلخرین وعجز الطفل عن التفاعل مع
 
قدیم رعایة رؤیتھ الشاملة لت عكسی دطفال المصابین بالتوحّ رعایة األ فيأسلوبًا ممیًزا سدرة للطب تبع مركز وی

 عبر طاقم طبي یتمتع بأعلى مستویات الكفاءة. وذلك  سرةتتمحور حول األمدعومة باألدلة صحیة 
 

یواجھ مرضى التوّحد عدًدا من التحدیات الناجمة عن ضعف التواصل االجتماعي والتفاعل مع اآلخرین، 
االھتمامات، وھو ما قد یعوق تواصلھم االجتماعي  محدودیةمن والكثیر منھم یعاني أیًضا من مشكالت حسیة و
 ویمنع تعلمھم مھارات جدیدة وتطویرھم لھا. 

 
مركز ء اومن أبرز التوصیات التي قدمھا خبرمزایا وقدرات ینبغي رعایتھا. بومع ذلك، یتمتع أطفال التوحد 

ومزایاه ومواھبھ والعمل على تعزیزھا، إذ یسھم ذلك  طفل التوّحدمعرفة اھتمامات في ھذا الصدد  سدرة للطب
ویدعم نموه المھني وتطوره على المستوى  طفلفي زیادة فرص التواصل االجتماعي واألكادیمي أمام ال

 الشخصي. 
 

 أطفال في مركز سدرة للطب، قائلة: استشاري أوضحت الدكتورة ناھد العتیقي، 
 

ًحا أن التوازن، فلیس صحی يء منبشفي أنشطتھم الیومیة "علینا أن نرعى مواھب األطفال المصابین بالتوّحد 
ھذه المواھب تعوق تحّسن أداء الطفل في مجاالت أخرى. على سبیل المثال، أن أراد طفلك الرسم منعزًال عن 

أنھ ب م في مشاعرك وال تنظر لسلوكھوتحكَّ  تھاآلخرین فدعھ یرسم إن كان یحب ذلك. افترض أنھ في وقت راح
     ابتعاد عن التواصل والتفاعل مع محیطھ".

  
تعریف فرصة لذلك  حیث یتیح ،مھارات جدیده مضل الوسائل إلكسابھمن أف أطفال التوّحداستثمار مواھب ویعد 

تجاربھم  الحدیث عن وتبادلاألطفال المصابین بالتوحد بغیرھم من األشخاص الذین یشاركونھم نفس االھتمامات 
 ومشاعرھم. 

 
لطالب تشجیع ا - على حسب توصیات خبراء سدرة للطب - ومن الوسائل التي یمكن اتباعھا لتحقیق ھذا األمر

على المشاركة في األنشطة التي تقام بعد الدوام المدرسي أو المشاركة في األندیة مثل نوادي العلوم أو ممارسة 
   األنشطة الموسیقیة أو المسرحیة أو الفنیة.

 



	

ضحة ون بالتوحد في المنظومة التعلیمیة، مالدكتورة ناھد إلى أھمیة مراعاة اھتمامات األطفال المصابی تأشار
تاب فیمكن استثمار ذلك بتشجیعھ على قراءة ك على سبیل المثال، "إن كان الطفل مھتًما بالسیارات،ذلك بقولھا: 

عن السیارات وحل مسائل ریاضیة تتضمن عّد مجموعھ من السیارات أو قیاس أطوال سیارات مختلفة 
   المودیالت".

 
المتخصصة في األمراض النفسیة والمشكالت السلوكیة بمركز سدرة للطب العدید من الخدمات عیادات التقدم 

 لألطفال والیافعین المصابین بالتوحد. 
ال األطفب إلى جانب الفحوصات الخاصة ،وتشمل ھذه الخدمات فحوصات تشخیص شاملة وتوصیات عالجیة

  النفسي.الذي یعانون من مشكالت مرضیة على المستویین العاطفي و
 

 ویقبل مركز سدرة للطب منذ العام الماضي طلبات اإلحالة الواردة من المدارس للطالب المصابین بالتوّحد.
المشتبھ بإصابتھم بالتوحد لفحوصات تشمل العدید من التخصصات على ید طاقم طبي  ویخضع ھؤالء الطالب

ه الطریقة في الحصول على تشخیص مكون من أطباء وأخصائیین نفسین ومعالجین وممرضات. وتساعد ھذ
   فوري وذي دقة عالیة، مما یسّرع من التدخل المبكر.

لى عیزید من الوعي بمرض التوحد ویسلط الضوء وال یكتفي مركز سدرة للطب بتقدیم العالج فحسب، بل 
 لما لذلك من تأثیر كبیر على تحّسن حاالتھم.  مواھب أطفال التوّحد ونقاط قوتھم

مایو في  3أبریل حتى  29مركز سدرة للطب معرًضا فنیًا ألعمال األطفال المصابین بالتوحد من  ینظّمسھذا و
لمزید من التفاصیل، یرجى متابعة حساب المركز  متاًحا للجمھور. المعرض العیادات الخارجیة للمركز وسیكون
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 انتھى

 
 خمس معلومات عن مركز سدرة للطب 

مركز سدرة للطب مؤسسة صحیة متخصصة في تقدیم الرعایة الصحیة للنساء واألطفال والیافعین  •
ً من البیئة التفاعلیة التي توفرھا مؤسسة قطر لخدمة التعلیم والبحوث وتنمیة یو شكل جزًءا جوھریا

 المجتمع.
متخصصة شاملة لألطفال والیافعین والنساء في قطر. سیقدم مركز سدرة للطب خدمات رعایة صحیة  •

 ویضم المركز عیادة خارجیة ومستشفى رئیسي ومعھد للبحوث، إضافة إلى كونھ مركزاً طبیاً أكادیمیاً.
المستشفى الرئیسي لمركز سدرة للطب المرضى الداخلیین بنظام اإلحالة أو المواعید المسبقة  یستقبل •

 .40033333جى االتصال على: فقط. لمزید من التفاصیل، یر
 2018سیتم افتتاحھ في وقت الحق من عام  في مركز سدرة للطب حیثافتتاح قسم الطوارئ  بعد یتم لم •

 .إلى جانب العدید من الخدمات الطبیة األخرى
یعد مركز سدرة للطب عضواً في مؤسسة قطر ویحظى بشراكات وثیقة مع مؤسسات رائدة في قطر  •

سبھ دوراً فاعالً في إبراز مكانة دولة قطر كمركز رائد للتمیز في قطاع الرعایة والعالم، وھو ما یك
الصحیة على مستوى العالم. كما یعد المركز من المعالم البارزة التي یضمھا حرم مؤسسة قطر، ومن 

 ثم یمثل أفضل تجسید الستثمارات مؤسسة قطر في مجال الصحة ورفاھیة السكان. 
 



	

 رین مالحظات للسادة المحر

یھدف مركز سدرة للطب ألن یصبح منارة للتعلم واالكتشاف والرعایة المتمیزة، متصدراً الئحة أفضل المراكز الطبیة  ⎯
 األكادیمیة العالمیة.

 سیقدم مركز سدرة للطب خدمات رعایة صحیة عالمیة لألطفال والنساء في قطر والعالم.  ⎯
 ومعھد أبحاث. ویعد كذلك مركزاً طبیاً أكادیمیاً.یضم مركز سدرة للطب عیادة خارجیة ومستشفى رئیسي  ⎯
سدرة للطب عضو في مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع. ویمثل سدرة للطب رؤیة صاحبة السمو الشیخة  ⎯

 موزا بنت ناصر رئیس مجلس إدارة مركز سدرة للطب.
 ة.قیمنا: الثقة والرعایة والعمل الجماعي والشفافیة واالبتكار والكفاء ⎯
سیساعد برنامج البحوث في مركز سدرة للطب في تطویر عالجات رائدة وتقنیات متطورة في مجال طب األمومة  ⎯

 واألجنة وعلم الوراثة وعلم الجینوم وسكري الحمل والمتالزمات األیضیة.
 

 عند تشغیل مركز سدرة للطب بشكل كامل سیكون:

  مركز سدرة للطب ھو مستشفى األطفال الرئیسي في قطر. ⎯
 المركز الوحید المتخصص في عالج الحوامل الالتي تعاني أجنتھن من مشكالت طبیة. ⎯
عملی����ة  11,000موع����د ف����ي العی����ادات الخارجی����ة وإج����راء  275,000لدی����ھ الق����درة عل����ى اس����تیعاب م����ا یزی����د ع����ن  ⎯

 آالف حالة والدة سنویاً. 9,000حالة طارئة و  100,000جراحیة، واستقبال 
 400غرف للعملیات ومركز للوالدة وغرف للطوارئ و 10للفحص في العیادات و غرفة 140سوف یضم المركز  ⎯

 سریر في غرف فردیة بالكامل مزودة بحمام خاص.
   أخصائي رعایة صحیة باإلضافة إلى الموظفین اإلداریین. 800طبیب و 600ممرضة و2,000 سنقوم بتوظیف  ⎯
عیادة وخدمة متخصصة  47، ویوجد بھا اآلن 2016ن مایو بدأت العیادات الخارجیة لمركز السدرة العمل في األول م ⎯

 في طب األطفال والیافعین واألمھات في قطر. 
 یقع مركز سدرة للطب بالمدینة التعلیمیة في قطر.  ⎯
 /http://www.sidra.org   لمزید من المعلومات یُرجى زیارة موقعنا اإللكتروني: ⎯

 


