
 
 

 

 

 

مركز السدرة يسمط الضوء عمى رؤساء اإلدارات الطبية والعيادات والخدمات المتاحة في 
 العيادات الخارجية

 6102مايو  9 -قطر -الدوحة

يسعد مركز السدرة لمطب والبحوث أن يمقي الضوء عمى رؤساء اإلدارة الطبية الذين يتولون التوجيه االستراتيجي 
لمخدمات المقدمة في العيادات الخارجية لمركز السدرة التي تم افتتاحها حديثًا. كما سيتم إلقاء الضوء أيضا عمى 

 ة الخدمات المتاحة في تمك العيادات.  العيادات التي تم افتتاحها في المرحمة األولى لمعرف

 

حيث بدأ العمل في ثالث عيادات هي عيادة  6102تم افتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة في األول من مايو 
األمراض الجمدية لألطفال، واستشارات الجراحة العامة لألطفال، وطب التوليد. كما تقدم العيادات الخارجية أيضا 

 باألشعة، وعمم األمراض، والصيدلية، والمختبرات.  خدمات التصوير

 

يضم الفريق القيادي لمعيادات الخارجية كل من المدير الطبي لمعيادات الخارجية لمركز السدرة الدكتور ديفيد 
سيجاليت الذي يشغل أيضا منصب رئيس إدارة جراحة األطفال، والدكتور عبد اهلل الكعبي رئيس اإلدارة الطبية 

ة في مركز السدرة، والبروفيسور الدكتور زياد حجازي رئيس إدارة طب األطفال، والدكتور جستن كونجي باإلناب
رئيس إدارة طب النساء والتوليد، والدكتور ديباك كاورا رئيس إدارة طب األشعة والمشرف عمى خدمات األشعة 

 التشخيصية، والبروفيسور روسانج تان رئيس إدارة عمم األمراض.
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اليا العيادات الخارجية لمركز السدرة المرضى المحولين من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية وتقبل ح
األولية ومركز الرعاية الصحية األولية لمؤسسة قطر. وهناك تعاون وثيق بين مركز السدرة والمؤسسات الصحية 

 ات.   األخرى من أجل التوسع في شبكة اإلحالة مع افتتاح المزيد من العياد

 

وقال بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة لمطب والبحوث أن: "افتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة كان 
فرصة لنا لعرض المهارات والخبرات التي تمتمكها فرق الرعاية الصحية في مركز السدرة والتي ستسمح لهم بتقديم 

عمى نحو يتماشى مع الرعاية الطبية والخدمات المتميزة التي  خدمات متميزة تالئم احتياجات المرضى وأسرهم
 يقدمها المركز".

 

 معمومات عن خدمات العيادات الخارجية التي بدأت العمل في األول من مايو في مركز السدرة:  

  عامًا فأقل، الذين يحتاجون إلى  01تستقبل عيادة استشارات الجراحة العامة حاليًا األطفال الذين تبمغ أعمارهم
رعاية جراحية من قبل طبيب متخصص في الجراحة العامة لألطفال. وتقدم العيادة االستشارة لممرضى الذين 

الرأس والرقبة والصدر والجمد واألنسجة  يعانون من األمراض الباطنية )بما في ذلك مرض الفتاق( وأمراض
الرخوة والكبد وأمراض األطفال حديثي الوالدة التي قد تحتاج إلى جراحة. وباإلضافة إلى إجراء جراحات 

 المناظير، سيقوم فريق الجراحة بتقديم االستشارات الخاصة بجراحات الجهاز البولي التناسمي. 
 

 لجمد مثل االكزيما والصدفية وااللتهابات الجمدية وحب الشباب تتخصص عيادة الجمدية في عالج أمراض ا
، سيكون لعيادة الجمدية 6102وعدوى الجمد. وبمجرد أن تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها في بداية عام 

 القدرة عمى عالج جميع األمراض الجمدية التي ال تتطمب دخول المريض إلى المستشفى. 
 

 د حاليا خدمات رعاية السيدات الحوامل إضافة إلى إجراء اختبارات متابعة الحمل. ويقوم تقدم عيادة طب التولي
أطباء وممرضات السدرة بمتابعة صحة وعافية كل من األم والطفل. وبعد حصولهن عمى الرعاية الطبية في 

لمؤسسة حمد الطبية عيادة التوليد في مركز السدرة، سيتم تحويل السيدات الحوامل إلى مستشفى النساء التابع 
إلجراء الوالدة هناك تحت إشراف فرق من أطباء مركز السدرة ومؤسسة حمد. كما سيتم ادخال هؤالء السيدات 
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أثناء الحمل إلى مستشفى النساء إذا كانت هناك حاجة لمحصول عمى الرعاية الطبية الطارئة حيث يعمل 
 ء مركز السدرة.أطباء مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع زمالئهم من أطبا

 
  ستقدم العيادات الخارجية خدمات األشعة التشخيصية والتصوير باألشعة بما في ذلك األشعة السينية لجميع

أجزاء الجسم، واألشعة بالموجات فوق الصوتية واألشعة المقطعية لمرأس والرقبة والصدر والبطن والحوض، 
 وأشعة الرنين المغنطيسي. 

 
  في العيادات الخارجية لمسدرة إجراء االختبارات الروتينية والمتخصصة وتحاليل تشمل خدمات عمم األمراض

الدم والكيمياء واألحياء الدقيقة وعمم األمراض التشريحي. كما سيتم تقديم خدمات االختبارات الوراثية في 
ر التشخيصية غضون أسابيع قميمة. وسيقوم المختبر، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، بتقديم خدمات المختب

عالية الجودة لمرضى السدرة من أجل تحسين التشخيص والعالج والوقاية من األمراض التي تصيب األطفال 
 واألمهات في قطر. 

 

لتشمل طب األطفال حديثي الوالدة،  6102وقد تم وضع خطط لتقديم المزيد من خدمات طب األطفال خالل عام 
 ب األنف واألذن والحنجرة، وتقييم التخدير قبل الجراحة.والصحة النفسية لألطفال والمراهقين، وط

وأضاف الرئيس التنفيذ لمركز السدرة بيتر موريس أن: "خدماتنا التي نقدمها في العيادات الخارجية لمنساء واألطفال 
مريض  0111. وبحمول العام القادم من المتوقع أن نستقبل 6102سوف تتطور في األشهر القادمة طوال عام 

 ".   6102عيادة تعمل بكامل طاقتها بحمول يناير  11بوعيًا في العيادات الخارجية لمركز السدرة وأن يكون هناك أس
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  حول مركز السدرة لمطب والبحوث 

سيكون مركز السدرة لمطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعميمية متطورة تركز عمى صحة وعافية 
 األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئيس مجمس إدارة مركز  ويجسد مركز السدرة لمطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،
التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه ولن يقدم هذا المرفق عال . السدرة

  سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر.

سيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية 
حيث سيضم درة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، والبحوث واإلدارة. ويتكون مركز الس
سرير في مرحمة  001سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  111المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 

  الحقة. 

ثالث عيادات  حيث بدأ العمل في 6102قام مركز السدرة بافتتاح العيادات الخارجية لممركز في األول من مايو 
هي األمراض الجمدية وطب التوليد واستشارات الجراحة العامة لألطفال. وستوفر العيادات الخارجية أيضا خدمات 
األشعة، والباثولوجي، والصيدلية، والمختبر. وستقدم العيادات الخارجية خدماتها لمنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة 

 في قطر.  بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية

التي تتضمن مؤسسات  بيئة التعميم والبحوث الديناميكية في قطريشكل مركز السدرة لمطب والبحوث جزًءا من 
دولية رائدة. ومن خالل الشراكات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخمق نظام بيئي 

 الل االستثمار في البحوث الطبية. ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية من خ

 

 www.sidra.orgلمزيد من المعمومات، يرجى زيارة موقع 
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 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ

 كويمهوفرحانة حبيب  

 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176هاتف: 

 قسم االتصاالت

 مركز السدرة لمطب والبحوث

 قطر  -الدوحة
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