
 
 

 

 جديدة في تخصصات طب األطفال خارجية عيادات مركز السدرة يفتتح
 6103سبتمبر  20 -قطر -الدوحة

 جديدة في تخصصات طب األطفال في شير سبتمبر عياداتأعمن مركز السدرة لمطب والبحوث عن افتتاح 
عيادات الجديدة عيادة األمراض المعدية، وطب المراىقين، وطب الكمى، وطب العيون، ال. وتشمل الجاري

 والتخدير، ووحدة رعاية ما قبل التخدير.

 

وتعقيبا عمى افتتاح العيادات الجديدة، قال المدير الطبي لمعيادات الخارجية ورئيس قسم الجراحة بمركز السدرة 
سعداء بافتتاح المزيد من العيادات والخدمات بالعيادات الخارجية لمركز السدرة، الدكتور ديفيد سيجاليت: "نحن 
عيادة وخدمة طبية. وىذا يمثل حدثًا ىامًا بالنسبة لمركز السدرة حيث يستعد  01حيث يوجد لدينا اآلن أكثر من 

يضا باالستعداد لبدء العمل . ويقوم مركز السدرة أ6104المركز لتشغيل العيادات الخارجية بكامل طاقتيا في يناير 
قريبًا في عيادة جراحة اليوم الواحد التي ستقوم بإجراء العمميات الجراحية البسيطة لممرضى األطفال الذين سيتم 
خروجيم من العيادة في نفس يوم إجراء الجراحة. وستقدم تمك العيادات الجديدة خدمات ىامة ألطفال قطر الذين 

 خصصة".   يحتاجون إلى خدمات صحية مت

 

 ستقدم العيادات الجديدة خدماتيا عمى النحو التالي:

  ستعالج عيادة األمراض المعدية التيابات األطفال التي تشمل الحمى والطفح الجمدي والتيابات وعدوى
 المفاصل والعظام والتيابات وعدوى األنسجة الرخوة والجمد. 

  عام وستستقبل األطفال الذين  05إلى  01ستقدم عيادة طب المراىقين خدماتيا لألطفال في الفئة العمرية من
 يعانون من األمراض المزمنة واإلعاقة واألمراض النفسية والمشكالت السموكية واضطرابات األكل. 

 ى المزمنة. ستعالج عيادة طب الكمى أمراض الكمى والخمل في وظائف المثانة وأمراض الكم 
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  ستقدم عيادة طب العيون الرعاية متعددة التخصصات في طب عيون األطفال لعالج المشكالت المرتبطة
بتركيب وتجويف العين ويشمل ذلك اعتالل الشبكية لدى األطفال الخدج وأمراض جفن العين والتشوىات 

 لذي يؤثر عمى وظائف البصر. الخمقية لمقرنية والعدسة، والمياه الزرقاء الخمقية، وضمور الشبكية ا
 وحدة رعاية ما قبل التخدير بإجراء االختبارات والتقييم قبل الجراحة لجميع األطفال الذين و  عيادة التخدير ستقوم

 يحتاجون إلى تخدير إلجراء العمميات الجراحية التي يقوم بيا أطباء السدرة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية. 

 

وعمى الرغم من إجراء االستشارات الطبية مع الفريق الجراحي في العيادات الخارجية بمركز السدرة، إال أن جميع 
تقبل العيادات الخارجية لمركز السدرة و العمميات الجراحية يتم حاليا إجراءىا في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية. 

ة الرعاية الصحية األولية أو مركز الرعاية الصحية حاليًا المرضى المحولين من مؤسسة حمد الطبية أو مؤسس
 األولية لمؤسسة قطر. 

 

يتعاون مركز السدرة بشكل وثيق مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر لتوسيع شبكة اإلحالة مع افتتاح المزيد من 
يارة موقع العيادات الخارجية بالمركز. ولمزيد من المعمومات حول العيادات الخارجية وخدماتيا، يرجى ز 

www.sidra.org. 

 -انتيي -

  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  والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،ويجسد مركز السدرة لمطب 
السدرة. ولن يقدم ىذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنو 

 سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العممية لقطر. 

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

حمة سرير في مر  221سرير مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى  111المستشفى الرئيسي في البداية حوالي 
 الحقة.  

حيث تقدم العيادات الخارجية  6103قام مركز السدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية لممركز في األول من مايو 
خدماتيا لمنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر. ومن المتوقع 

 .    6104ر أن تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتيا بحمول يناي

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

 خالل االستثمار في البحوث الطبية. ولمزيد من المعمومات ثقافي لممساعدة في تطوير االكتشافات العممية من
 . www.sidra.orgُيرجى زيارة موقع 

 
 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ

   
 كويميوفرحانة حبيب 

 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 
 44042176ىاتف: 

 قسم االتصاالت
 قطر  -الدوحة -  مركز السدرة لمطب والبحوث
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