
 
 

 

 مركز السدرة لمطب والبحوث يعين الدكتور جون فيرغسون رئيسًا لإلدارة الطبية بالمركز

 

 6102يوليو  3 -قطر -الدوحة

لإلدارة الطبية لمركز السدرة. أعمن اليوم مركز السدرة لمطب والبحوث عن تعيينه لمدكتور جون فيرغسون رئيسًا 
وسيقوم الدكتور فيرغسون في هذا المنصب بتقديم المشورة الطبية الالزمة والمساهمة في الخدمات السريرية اليومية 
التي يقدمها مركز السدرة، كما سيشارك في اإلشراف عمى رعاية المرضى وأسرهم من خالل الرعاية الطبية 

واعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لضمان الرعاية الفعالة لممرضى في المتطورة وضمان سالمة المرضى 
 مركز السدرة.

وتعميقًا عمى هذا التعيين، قال بيتر موريس الرئيس التنفيذي لمركز السدرة: "يمثل تعيين الدكتور فيرغسون خطوة 
ة بكامل طاقتها بحمول يناير أخرى هامة عمى طريق تجهيز مرافق مركز السدرة حيث ستعمل العيادات الخارجي

، ثم يمي ذلك مرحمة خدمات المرضى الداخميين في المستشفى الرئيسي. كما سيكون لمدكتور فيرغسون دورًا 6102
هامًا في دمج أحدث التطورات في خدمات طب األطفال والنساء في مركز السدرة، حيث أن خبراته الثرية والتزامه 

ة يتماشى مع المهمة الرئيسية لممركز من خالل تقديم خدمات صحية عالمية في بتقديم رعاية صحية عالية الجود
 بيئة مبتكرة ومتطورة".

انضم الدكتور فيرغسون إلى مركز السدرة قادمًا من مستشفى أوستين هيمث، وهي مستشفى كبرى تقدم الرعاية 
موظف. كما تقدم  0111عن  سرير ويعمل بها ما يزيد 0111الصحية التخصصية في ممبورن بأستراليا وتضم 

أيضا مستشفى أوستين هيمث العديد من الخدمات الصحية المتقدمة مثل زراعة الكبد وخدمات الدعم التنفسي. وقبل 
انضمامه إلى مستشفى أوستين هيمث، عمل الدكتور فيرغسون ضمن فريق استرالي مكمف بتطوير مستشفيين 

 ت. جديدين وثالثة عيادات جديدة في مدينة الكوي
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وتعقيبًا عمى تعيينه، قال الدكتور فيرغسون: "إنني سعيد بتعييني مديرًا لإلدارة الطبية بمركز السدرة وهو مستشفى 
نني أتطمع إلى قيادة جهود الرعاية الصحية لمركز السدرة من أجل  مبتكر جديد يبدأ مسيرته نحو النمو والتطور. وا 

 ر". تقديم رعاية عالمية لألطفال والنساء في قط

وقام بإجراء تقييم  0992شغل الدكتور فيرغسون عضوية المجمس الطبي لمدراسات العميا في فيكتوريا منذ عام 
االعتماد لعديد من المستشفيات في جميع أنحاء فيكتوريا، إضافة إلى عضويته في عدد من المجان الفرعية مثل 

أيضًا في العديد من المجان الحكومية وعمل محاضرًا  لجنة االعتماد ولجنة القوى العاممة الطبية. كما كان عضواً 
 في كمية طب جامعة ممبورن.

عام شممت طب  06تخرج الدكتور فيرغسون من جامعة كوينزالند حيث قام بعدها بممارسة الطب السريري لمدة 
وم الدراسات العميا الطوارئ والطب العام في المناطق الريفية. وقد حصل عمى الزمالة في اإلدارة الطبية وعمى دبم

ودرجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية. وقد شارك في مختمف جوانب اإلدارة الطبية في فكتوريا منذ عام 
( 6111-0991حيث تولى منصب المدير التنفيذي لمخدمات الطبية في مؤسسة بنديجو لمرعاية الصحية ) 0991

 (. 6112-6111ومؤسسة باالرات لمخدمات الصحية )

 

- 

  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 هذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه . 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 البحوث واإلدارة. ويتكون مركز السدرة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، و 
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سرير في مرحمة  551سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  111المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 
  الحقة. 

حيث بدأ العمل في ثالث عيادات  6102ول من مايو قام مركز السدرة بافتتاح العيادات الخارجية لممركز في األ
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 

 بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر. 

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 

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

 
 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ
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