
 
 

 

 

 

مركز السدرة يعمن عن بدء تشغيل عيادات وخدمات جديدة في العيادات الخارجية 
 اعتبارًا من األول من يونيو

 9102مايو  92 -قطر -الدوحة

جديدة في العيادات الخارجية اعتبارًا من أعمن مركز السدرة لمطب والبحوث عن بدء تشغيل عيادات وخدمات 
. وقال السيد بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة أن "ىناك تقدم سريع في االفتتاح 9102األول من يونيو 

عيادات إضافية لألطفال في شير يونيو. وقد  2المرحمي لمعيادات الخارجية لمركز السدرة حيث سيبدأ العمل في 
ت رأي المرضى عن خدمات وأطباء وممرضات العيادات الخارجية منذ االفتتاح في األول من أظيرت استطالعا

مايو نتائج إيجابية جدًا. وكان ذلك دليل عمى تفاني جميع العاممين في مركز السدرة والتزاميم بتقديم الرعاية التي 
ننا نتطمع إلى التوسع في افتتاح المزيد من ا لعيادات والخدمات في األشير القادمة تركز عمى المرضى وأسرىم. وا 

 وترسيخ مكانتنا كجزء ال يتجزأ من شبكة الرعاية الصحية في قطر".

 

سيتمكن المرضى المحولون إلى العيادات الخارجية لمركز السدرة اعتبارًا من األول من يونيو من الحصول عمى 
األطفال السموكي التنموي، الصحة النفسية  خدمات العيادات الجديدة التالية: طب األطفال حديثي الوالدة، طب

لألطفال والمراىقين، طب األنف واألذن والحنجرة لألطفال، جراحة التجميل وجراحة الوجو والجمجمة، تقييم ما قبل 
دخول المستشفى. وباإلضافة إلى العيادات الجديدة، ستقدم العيادات الخارجية لمركز السدرة أيضا خدمات دعم 

، المغناطيسيتخدير، وخدمات وحدة رعاية ما بعد التخدير، واألشعة التشخيصية باستخدام أشعة الرنين جديدة تشمل ال
 ، والمعالجة المينية، وعمم أمراض النطق والمغة، وعمم السمعيات. والعالج الطبيعي
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احدة بعد الظير ستعمل العيادات الخارجية لمسدرة خالل شير رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الو 
 خالل أيام العمل الرسمية. وستكون العيادات الخارجية مغمقة أيام الجمعة والسبت. 

 معمومات عن العيادات الخارجية الجديدة التي ستبدأ العمل في مركز السدرة في شهر يونيو:

 عيادة طب األطفال حديثي الوالدة

كتور استفان سيري رئيس قسم طب األطفال حديثي ستعمل عيادة طب األطفال حديثي الوالدة تحت إشراف الد
يعانين من حاالت الحمل المعقدة أو عالية المخاطر، الوالدة. وستقدم العيادة خدمات لمسيدات الحوامل الالئي 

ويشمل ذلك حاالت الحمل بأكثر من جنين أو الحاالت التي يكون فييا الجنين أصغر أو أكبر مما يجب أن يكون 
الجنين. كما تقدم العيادة االستشارة في حاالت تشوىات القمب أو الرئتين أو الجياز اليضمي أو الكمية عميو عمر 

أو المخ. وسيتم تقديم االستشارات لمسيدات الحوامل بطريقة تراعي الحساسية الثقافية لين وتركز عمى أسرىن وىو 
ألحداث التي تمي والدة الطفل. كما سيتم تقديم ما سيساعد عمى الحد من توتر الوالدين فضال عن تييئة األسرة ل

االستشارات بواسطة أطباء مركز السدرة طوال فترة الحمل إضافة إلى االستشارات التي يقدميا أطباء مؤسسة حمد 
 الطبية بعد الوالدة في مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية.

 عيادة األنف واألذن والحنجرة

طب األنف واألذن والحنجرة وجراحة الرقبة والرأس باتريك شييان رئيس قسم  اف الدكتورستعمل العيادة تحت إشر 
حيث سيقوم فريقو بعالج األطفال والمراىقين الذين يعانون من مشكالت في األنف واألذن والحنجرة أو إعاقات 

يف الفم ومجرى القصبة جسدية أو تشوىات خمقية في تركيب الرقبة أو الرأس مثل األذن والقنوات األنفية وتجو 
اليوائية والحنجرة. كما ستستقبل العيادة أيضا المرضى الذين يحتاجون إلى إجراءات جراحية شائعة في األنف 
واألذن والحنجرة أو الذين لدييم التيابات معقدة قد تحتاج إلى جراحة تشمل األذن واألنف والبمعوم والقنوات اليوائية 

أن جميع عمميات األطفال الجراحية الخاصة بالرقبة والرأس واألنف واألذن والحنجرة  والرقبة. وتجدر اإلشارة إلى
 التي يجرييا أطباء مركز السدرة تتم حاليا في مؤسسة حمد الطبية. 
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 الصحة النفسية لألطفال والمراهقين

العيادة خدماتيا تعمل ىذه العيادة تحت إشراف الدكتور محمد وقار عظيم رئيس إدارة الطب النفسي. وستقدم 
لألطفال والمراىقين الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة واالكتئاب والقمق العام واضطرابات 

االضطراب الوجداني ثنائي القطب واالضطرابات النفسية واضطراب ما بعد الصدمة اليمع والرىاب االجتماعي و 
ية. وستضع العيادة األطفال والمراىقين وأسرىم في بؤرة واضطراب طيف التوحد المعقد والمشكالت السموك

 اىتماميا. 

 طب األطفال السموكي التنمويعيادة 

. وسوف طب األطفال السموكي التنمويتعمل ىذه العيادة تحت إشراف الدكتورة ماريا فاطمة جانجوا رئيس قسم 
معقدة من المرجح أن تؤدي إلى احتياجات  تستقبل العيادة األطفال والمراىقين المرضى الذين يعانون من إعاقات

طويمة األجل. وسوف يتم تقييم المرضى في ىذه العيادة من قبل فريق متعدد التخصصات سيعمل مع أسر 
المرضى من أجل تقديم أفضل رعاية ممكنة. وتيدف العيادة إلى تقديم برنامج متكامل لمقيام بالرصد المبكر والتقييم 

جي. وىذا سيتطمب العمل المشترك بين مجموعة كبيرة من المتخصصين في الرعاية والتشخيص والتدخل العال
 االجتماعية والصحية والتعميمية والمؤسسات ذات الصمة في قطر.

 عيادة جراحة التجميل وجراحة الوجه والجمجمة

والجمجمة  رئيس قسم جراحة التجميل وجراحة الوجوتعمل ىذه العيادة تحت إشراف الدكتور ميتشل ستوتالند 
حاالت مرضية حيث سيكون الفريق الطبي في ىذه العيادة مسؤول عن رعاية األطفال الذين يعانون من  لألطفال

خمقية ومكتسبة في منطقة الوجو والجمجمة )الرأس والرقبة والوجو والفكين( وفي جميع أنحاء الجسم. وتشمل 
شقوقة، وتشوىات األذن والوجو والجمجمة المتالزمة، المجاالت المتخصصة لتمك العيادة عالج مشكالت الشفة الم

وترميم اليد واألطراف في حاالت التشوىات الخمقية أو الناجمة عن حوادث، وترميم أجزاء الجسم المصابة 
بالحروق، وجميع أشكال الترميم المعقدة األخرى لمجذع مثل السنسنة المشقوقة وتقرحات الفراش، وترميم الجمد 

 .وة، إلخواألنسجة الرخ

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع عمميات جراحة التجميل وجراحة الوجو والجمجمة التي يقوم بيا مركز السدرة تتم حاليًا 
 في مؤسسة حمد الطبية. 
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 عيادة التخدير وفحص ما قبل الدخول إلى المستشفى

سيكون فريقو مسؤول عن تقييم ستعمل ىذه العيادة تحت إشراف الدكتور مايكل ليفيس رئيس قسم تخدير األطفال و 
 المرضى األطفال لمتأكد من أنيم الئقين طبيا قبل التخدير. 

 

مع افتتاح ثالثة عيادات ىي استشارات  9102بدأت العيادات الخارجية لمركز السدرة العمل في األول من مايو 
تقديم خدمات األشعة والصيدلية  الجراحة العامة لألطفال واألمراض الجمدية لألطفال وطب التوليد. كما يتم أيضا

 والباثولوجي.  

تعمل العيادات الخارجية لمسدرة حاليا بنظام اإلحالة حيث تقبل المرضى المحولين من مؤسسة حمد الطبية 
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ومركز الرعاية الصحية األولية لمؤسسة قطر. ويتعاون مركز السدرة بشكل وثيق 

اإلحالة عندما يتم افتتاح المزيد من  مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر من أجل التوسع في شبكة
 www.sidra.orgالعيادات. ولمزيد من المعمومات يرجى زيارة موقع 

 

  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،
ولن يقدم ىذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنو . السدرة

  ارد والخبرات العممية لقطر.سيساعد أيضا في بناء المو 

 

http://www.sidra.org/
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سيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية 
حيث سيضم والبحوث واإلدارة. ويتكون مركز السدرة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، 

سرير في مرحمة  551سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  011المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 
  الحقة. 

حيث بدأ العمل في ثالث عيادات  9102قام مركز السدرة بافتتاح العيادات الخارجية لممركز في األول من مايو 
الجراحة العامة لألطفال. وستوفر العيادات الخارجية أيضا خدمات ىي األمراض الجمدية وطب التوليد واستشارات 

األشعة، والباثولوجي، والصيدلية، والمختبر. وستقدم العيادات الخارجية خدماتيا لمنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة 
 بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر. 

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

لمزيد من المعمومات،  ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية من خالل االستثمار في البحوث الطبية. 
 www.sidra.orgرجى زيارة موقع ي
 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ
   

 كويميوفرحانة حبيب 
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176ىاتف: 
 قسم االتصاالت
 لمطب والبحوثمركز السدرة 

 قطر  -الدوحة
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