
 
 

 6102افتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة لمطب والبحوث في األول من مايو 
تجهيز ثالث عيادات متخصصة في خدمات النساء واألطفال الستقبال المرضى المحولين من مرافق الرعاية 

 الصحية األولية والثانوية
 
 

يسعد مركز السدرة لمطب والبحوث أن يعمن عن االفتتاح المرحمي لمعيادات الخارجية لمركز السدرة في األول 
. وسيتم تزويد مرافق العيادات الخارجية بأحدث التقنيات التي من شأنيا تعزيز الرعاية 6102من مايو 

 سرىم. الصحية لممرضى وضمان سالمتيم، إضافة إلى توفير سبل الراحة لممرضى وأ
 

واعتبارًا من األول من مايو سيتم افتتاح ثالث عيادات خارجية بمركز السدرة وىي عيادات طب التوليد، 
واألمراض الجمدية، واستشارات الجراحة العامة لألطفال. كما ستوفر العيادات الخارجية أيضا خدمات األشعة، 

محتاجين لالستشارة الطبية في تمك العيادات والباثولوجي، والمختبر، والصيدلية. وسيتم تحويل المرضى ال
الثالثة عن طريق أطباء الرعاية الصحية األولية أو الثانوية. ولن تقدم العيادات الخارجية بمركز السدرة 

   خدمات الطوارئ ألنيا ستستقبل فقط المرضى المحولين إلييا.
 

رة لمطب والبحوث أن: "افتتاح العيادات وقال البروفيسور المورد دارزي نائب رئيس مجمس إدارة مركز السد
الخارجية ىو خطوة أولى ىامة نحو االفتتاح المرحمي لمركز السدرة لمطب والبحوث. وىذا يؤرخ لبداية رحمة 
مركز السدرة كمستشفى ومركز أبحاث متطور. كما أنو يسيم في تحقيق ىدفنا لتقديم رعاية طبية تركز عمى 

جراء بحوث مبتكرة،   فضاًل عن تعميم وتدريب الجيل القادم من مقدمي الرعاية الصحية". المريض، وا 
 
 



 
 
 

وأضاف المورد دارزي أن "فريق العمل في مركز السدرة قد بذل الكثير من الجيد وقام بالتعاون مع مؤسسة 
حمد الطبية من أجل اإلعداد الفتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة. وسيركز كل جانب من جوانب 

 دمات والتقنيات المتوفرة في العيادات الخارجية عمى سالمة المرضى".الخ
 

ستقوم العيادات الخارجية لمركز السدرة باعتماد أحدث التقنيات لتعزيز تجربة المريض العالجية. فعمى سبيل 
يزة المثال، ستتم قراءة العالمات الحيوية مثل درجة الحرارة والضغط والوزن لممرضى األطفال عن طريق أج

تقوم بإرسال تمك المعمومات مباشرة إلى السجالت اإللكترونية لممرضى. وىذا سيضمن تدفق وتنظيم معمومات 
 المرضى بشكل سمسل مما يسمح لمممرضات بقضاء مزيد من الوقت في تقديم الرعاية الطبية لممريض. 

 
وسوف يستفيد المرضى أيضا من سرعة استعراض وكتابة التقارير الخاصة بصور األشعة الرقمية مثل 
األشعة المقطعية والرنين المغنطيسي والموجات فوق الصوتية حيث يتم ذلك خالل دقائق من التصوير 

ريض مثل القمب أو المخ باألشعة. وقد تم توفير طابعة ثالثية األبعاد لتقدم نماذج ثالثية األبعاد ألعضاء الم
 لممساعدة في التخطيط لمعالج المطموب. 

 
وتعميقا عمى افتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة قال الدكتور عبد اهلل الكعبي رئيس اإلدارة الطبية باإلنابة 

ن االنتقال في مركز السدرة: "نظرًا لعمل العيادات الخارجية بنظام اإلحالة، فقد قمنا بوضع النظم التي تضم
اآلمن والفعال لرعاية المرضى القادمين من مؤسسات صحية أخرى. وسنقوم بإرساء ثقافة سالمة المرضى 
لتكون جزًءا ال يتجزأ من ميامنا اليومية. كما أن فمسمفتنا تقوم عمى وضع المرضى وأسرىم في بؤرة اىتمامنا 

كم بالمزيد من التفاصيل حول العيادات الخارجية لتوفير رعاية عالية الجودة لممرضى. ونحن نتطمع إلى إخبار 
 لمركز السدرة والخدمات التي ستقدميا في األسابيع القميمة القادمة". 

 



 
 
 

ونظرًا الفتتاح العيادات الخارجية عمى مراحل، فقد تم وضع الخطط لتقديم المزيد من خدمات طب األطفال 
. وىذا سيشمل طب األطفال حديثي الوالدة، والصحة النفسية لألطفال والمراىقين، 6102عمى مدار عام 

 وطب األنف واألذن والحنجرة، وتقييم التخدير قبل الجراحة. 
 

جاباتهاأسئمة شائعة و   :ا 
 
 كيف ستتم إحالة المرضى إلى العيادات الخارجية بمركز السدرة؟ 

مقدمي ستقدم العيادات الخارجية لمركز السدرة الرعاية الصحية المتخصصة لممرضى المحولين إلييا بواسطة 
ؤسسة الرعاية الصحية األولية أو الثانوية. فعمى سبيل المثال، لو أنك مريضة في مؤسسة حمد الطبية أو م

الرعاية الصحية األولية وتحتاجين إلى رعاية متخصصة في طب األمراض الجمدية أو استشارة في الجراحة 
يمكن لطبيبك في مؤسسة حمد الطبية أو  6102العامة لألطفال أو التوليد، فإنو اعتبارا من األول من مايو 

د متخصصي الرعاية الصحية في مؤسسة الرعاية الصحية األولية أن يقوم بتحويمك أو توجييك إلى أح
 العيادات الخارجية لمركز السدرة. 

 
 هل سيتم تقديم خدمات الطوارئ في العيادات الخارجية لمركز السدرة؟ 

ال، لن يتم تقديم خدمات الطوارئ في العيادات الخارجية لمركز السدرة. فإذا كان ىناك حالة طارئة، فإنو 
الطوارئ في مؤسسة حمد، بينما يمكن ألولياء األمور اصطحاب ُينصح بتوجو المرضى السيدات إلى قسم 

 أطفاليم إلى مركز طوارئ األطفال التابع لمؤسسة حمد. 
ستعمل العيادات الخارجية في مركز السدرة وفقا لنظام اإلحالة فقط. وىذا يعني أن جميع المرضى القادمين 

طبيب أخصائي في مركز السدرة بعدما تم  إلى العيادات الخارجية بمركز السدرة سيكونون محولين إلى



تقييميم من قبل مقدمي الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية األولية أو مركز 
 طوارئ األطفال التابع لحمد.

فعمى سبيل المثال، لو أن ىناك مرضى من مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية األولية أو مركز 
طوارئ األطفال التابع لحمد يحتاجون إلى رعاية متخصصة في األمراض الجمدية أو طب التوليد أو الجراحة 
العامة لألطفال، فإن الطبيب سيحول ىؤالء المرضى إلى العيادات الخارجية بمركز السدرة لمقابمة أحد 

عيادات الخارجية لمركز المتخصصين في الرعاية الصحية. ولذلك ال ينبغي عمى المرضى الحضور إلى ال
 السدرة إذا لم يكن لدييم استمارة تحويل.

 
 كيف سيتم تحديد المواعيد في العيادات الخارجية لمركز السدرة؟ 

سيقوم مقدمو الرعاية الصحية األولية أو الثانوية بالتنسيق مع المرضى لتحديد وتأكيد مواعيد االستشارة 
 في العيادات الخارجية لمركز السدرة. 

 
 اهي أوقات العمل في العيادات الخارجية لمركز السدرة؟م 

أوقات العمل في العيادات الخارجية لمركز السدرة من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا خالل 
 أيام العمل الرسمية فقط.

   
   من األول من مايو؟ ما هو نوع الخدمات الطبية التي ستقدمها العيادات الخارجية لمركز السدرة اعتبارا 

ستقدم العيادات الخارجية بمركز السدرة رعاية العيادة الخارجية القائمة عمى التشخيص والمالحظة واالستشارة 
 والعالج. وىذه الخدمات ال تتطمب المبيت وقضاء ليمة في المستشفى. 

قديم خدمات طب التوليد، ستبدأ العيادات الخارجية لمركز السدرة في ت 6102األول من مايو واعتبارًا من 
واألمراض الجمدية، واستشارات الجراحة العامة لألطفال، واألشعة، والباثولوجي، وخدمات المختبر 

  والصيدلية. 
          

 هل ستكون هناك خدمات طبية أخرى في المستقبل؟ 

لوالدة، والصحة نعم، تم وضع خطط لتقديم المزيد من خدمات طب األطفال التي تشمل طب األطفال حديثي ا
النفسية لألطفال والمراىقين، وطب األنف واألذن والحنجرة، وتقييم التخدير قبل الجراحة. وسيتم تشغيل 



مجموعة كاممة من العيادات الطبية المتخصصة في المستقبل القريب. وسيقوم مركز السدرة باإلعالن عن 
 الخدمات الجديدة في األشير القادمة.

 
 قابل تمك الخدمات؟كيف سيدفع المرضى م 

سيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل المتعمقة باألسعار والمواعيد والتسجيل في األسابيع التي تسبق افتتاح 
 .العيادات الخارجية لمركز السدرة

 
 

  حول مركز السدرة لمطب والبحوث 

وسوف يكون السدرة   ىو حاليا قيد اإلنشاء في العاصمة القطرية الدوحة. مركز السدرة لمطب والبحوث
مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعميمية رائدة تركز عمى صحة وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

وسيعمل المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعمومات في مجاالت الرعاية السريرية 
سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  011ة حوالي وسيضم المركز في البدايوالبحوث واألعمال. 

  سرير في مرحمة الحقة.  551
رئيس مجمس إدارة مركز  يجسد مركز السدرة لمطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،

لمية فحسب، ولن يقدم ىذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العا. السدرة
  ولكنو سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر.

التي تتضمن  بيئة التعميم والبحوث الديناميكية في قطرمركز السدرة لمطب والبحوث يشكل جزءًا من 
الشريك األكاديمي لمركز السدرة. ومن خالل  -مؤسسات دولية رائدة، مثل كمية طب وايل كورنيل في قطر

كات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخمق نظام بيئي ثقافي لممساعدة في الشرا
 تطوير االكتشافات العممية من خالل االستثمار في البحوث الطبية. 

وسيكون لدى مركز السدرة ىيكل عمل فريد من نوعو مع التعاون المشترك بين المتخصصين حيث سيوفر 
رعاية شاممة لممرضى وبيئة تعميمية ال مثيل ليا لالختصاصيين والخبراء في المركز. وسيقوم المركز أفضل 

مركز السدرة بانتقاء أعمى درجات التقنية وأفضل التصميمات والعمميات والممارسات العممية من المراكز 
 الطبية في العالم ليوفر لموظفيو بيئة مألوفة وفريدة.
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