
 

 

 

مركز السدرة للطب والبحوث يحصل على وسام التميز من جمعية نظم إدارة المعلومات الصحية بعد ثمانية أشهر من 
 افتتاح العيادات الخارجية

 الوسام يضع مركز السدرة في صدارة المرافق الطبية في العالم

 

      2017فبراير  25 -قطر -الدوحة

 

بحصوله على وسام التميز من المستوى السادس من جمعية نظم إدارة حقق مركز السدرة للطب والبحوث إنجازًا 
المعلومات الصحية، حيث يتم منح هذا الوسام الدولي للمرافق الصحية التي تستخدم تقنية معلومات متقدمة لتحسين رعاية 

 المرضى. 

 

التميز من المستوى السادس من  وتعد العيادات الخارجية لمركز السدرة العيادات األولى في قطر التي تحصل على وسام
جمعية نظم إدارة المعلومات الصحية. وقد حصلت العيادات الخارجية للسدرة على هذا الوسام تقديرًا لها على استخدام 

 السجالت الطبية اإللكترونية والتقنيات الداعمة األخرى لتعزيز جودة الرعاية المقدمة إلى المرضى وعائالتهم. 

 

التكريم، قال السيد مايكل لوروي رئيس إدارة المعلومات في مركز السدرة: "الحصول على وسام التميز من  وتعليقًا على هذا
المستوى السادس خالل ثمانية أشهر من افتتاح العيادات الخارجية لمركز السدرة هو إنجار كبير ألنه يضع مركز السدرة 

عالم. كما أن هذا الوسام يؤكد للمرضى وعائالتهم التزامنا في صدارة المستشفيات المتقدمة تكنولوجيًا على مستوى ال
باعتماد أفضل الممارسات من أجل صحتهم وسالمتهم. فضاًل عن ذلك فإن الوسام يعتبر شهادة قوية على الهدف 



 

  

منة ذات المتواصل لمركز السدرة وهو االستثمار في الكوادر الموهوبة والتقنيات الرائدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية اآل
 المستوى العالمي للنساء واألطفال في قطر". 

 

اجتازت العيادات الخارجية لمركز السدرة بنجاح المستويات من األول إلى السادس وفقا لنموذج اعتماد نظام السجالت 
س الطبية اإللكترونية الخاص بجمعية نظم إدارة المعلومات الصحية. ويتم منح وسام الجمعية من المستوى الساد

 للمستشفيات التي حققت قائمة من متطلبات تقنية المعلومات.

 

تم دمج غالبية األجهزة الطبية والتقنيات وتطبيقات الحاسب اآللي في منظومة متكاملة للسماح للبيانات بالدخول بصورة 
أو درجة حرارة  آلية إلى السجالت الطبية اإللكترونية للمرضى. وعلى سبيل المثال، في كل مرة يتم قياس ضغط الدم

المريض، تقوم األجهزة بإرسال المعلومات فورًا إلى السجالت الطبية اإللكترونية للمرضى. وهذا بدوره يسمح للطبيب أو 
الممرضة بقضاء المزيد من الوقت في التعامل مع المريض بدال من االضطرار إلى القيام بكتابة تلك البيانات في 

 السجالت والتأكد من صحتها.

 

التقنيات األساسية المتوفرة في العيادات الخارجية لمركز السدرة خاصية إدخال تعليمات الطبيب إلى الحاسب اآللي،  أحد
حيث تسمح تلك الخاصية لألطباء بإدخال بيانات المريض وكذلك وصفات العالج بصورة مباشرة. وقد أثبتت هذه 

جرعات الدواء، وعدم وضوح خط اليد، والتنبيهات الخاصة  الخاصية أنها تقلل بشكل كبير من األخطاء في مجاالت مثل
بمسببات الحساسية للمريض. وهناك خاصية أخرى تتعلق بتقديم الدواء بشكل آمن للمريض حيث يتم استخدام الباركود 
 الموجود على األدوية وسجالت المريض للتأكد من أن جرعة الدواء الصحيحة يتم إعطائها في الوقت الصحيح للمريض

 الموصوف له الدواء. 

 

وقال الدكتور خالد اليافعي، نائب رئيس إدارة المعلوماتية الطبية في مركز السدرة: "الحصول على هذا التقدير ُيبرز التزام 
جميع العاملين في مركز السدرة بضمان الحفاظ على سالمة ورعاية المرضى. كما أن التكامل بين التقنيات المختلفة في 

له تأثير مباشر على تحسين نوعية الرعاية التي يحصل عليها المرضى. فضاًل عن ذلك فإن تلك التقنيات مركز السدرة 
توفر لنا تفاصيل دقيقة عن تشخيص الحاالت وتقدم لنا طريقة فعالة لتبادل البيانات بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية 



 

  

يتم تقديمها هي للمرضى المحولين من مؤسسة حمد وهو ما ينطبق على مركز السدرة بنحو خاص ألن الرعاية التي 
 الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية".

 

تم دمج تقنية الطباعة ثالثية األبعاد مع السجالت الطبية اإللكترونية للمرضى في مركز السدرة، وهو ما ُيَمكِّن األطباء من 
باء في التخطيط مسبقًا للعمليات الجراحية. ومن خالل طباعة نماذج ثالثية األبعاد لصور األشعة. وهذا سيساعد األط

دراسة نموذج تشريحي ثالثي األبعاد للمريض، يمكن الحد من حدوث مخاطر غير متوقعة أثناء إجراء العمليات الجراحية. 
 ويمكن للطباعة ثالثية األبعاد أن تساعد المرضى في فهم اإلجراءات الجراحية المقترحة بشكل أفضل. 

 

ون دانيالز نائب رئيس لجنة الخدمات االستشارية للرعاية الصحية في جمعية نظم إدارة المعلومات الصحية: وقال ج
"يحقق مركز السدرة تقدمًا جيدًا باستخدام السجالت الطبية اإللكترونية لدفع عجلة التطوير في مجال الرعاية الصحية. 

لحصول العيادات الخارجية لمركز السدرة على المستوى السادس لنموذج اعتماد نظام السجالت الطبية اإللكترونية ونظرًا 
للمرة األولى في قطر، فإن مركز السدرة يظهر التزامًا بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية من خالل االستثمار في تقنية 

 المعلومات". 

 

( وتقوم 7-0تماد نظام السجالت الطبية اإللكترونية هو عملية مكونة من ثمانية مراحل )وتجدر اإلشارة إلى أن نموذج اع
بقياس تنفيذ واستخدام المستشفيات لتطبيقات تقنية المعلومات. كما أن النموذج هو طريقة لتقييم تقدم وتأثير نظم السجالت 

م إدارة المعلومات الصحية. ويمكن للمستشفيات تتبع الطبية اإللكترونية للمستشفيات الموجودة في قاعدة بيانات جمعية نظ
تقدمها في إكمال كل مرحلة أثناء سعيها نحو الهدف النهائي وهو الوصول إلى المستوى السابع الذي تحصل عليه المرافق 

 الصحية التي يوجد بها بيئة متطورة للسجالت الطبية اإللكترونية. 

 

اصل بتحسين ممارسات الرعاية الصحية في مركز السدرة من خالل استثمار وتنفيذ واختتم لوروي بقوله: "لدينا التزام متو 
المزيد من نظم تقنية المعلومات والتكنولوجيا المتطورة. كما نقوم بإسراع وتيرة طموحاتنا لكي نصبح مرفقًا صحيًا يعمل 

لجمعية نظم توى وهو المستوى السابع بالنظم الرقمية واإللكترونية بشكل كامل. ونضع نصب أعيننا الوصول إلى أعلى مس



 

  

والذي سيمكن تحقيقه فقط من خالل خدمات المرضى الداخليين في المستشفى الرئيسي بعد  إدارة المعلومات الصحية
 افتتاحها"

        

الفوائد الخمسة الرئيسية لحصول مركز السدرة على وسام التميز من المستوى السادس لجمعية نظم إدارة المعلومات 
 الصحية:

إدراج خدمات المرضى األساسية مثل المواعيد وقياس العالمات الحيوية والتاريخ المرضي في السجالت الطبية  .1
 اإللكترونية.

 يمكن للمرضى الحصول على جميع المعلومات الخاصة بعالجهم، وهذا يضمن مشاركتهم في رحلتهم العالجية. .2

بشكل آمن وسهل على مدار الساعة من خالل بوابة المريض يمكن االطالع على الملفات الطبية اإللكترونية  .3
 اإلليكترونية لمركز السدرة والتي يمكن للمرضى الدخول إليها سواء كانوا في قطر أو خارجها. 

دمج معلومات المريض اإلليكترونية يؤدي إلى التخلص من عبء حمل الملفات الورقية من طبيب إلى آخر أو إلى   .4
 أماكن مختلفة.

 د من التحقق من جرعة الدواء عند وصول المرضى إلى صيدلية مركز السدرة بعد زيارة الطبيب.   التأك .5

 

 -انتهى     

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سيكون مركز السدرة للطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعليمية متطورة تركز على صحة وعافية األطفال 
  والنساء في المنطقة والعالم.

  

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

 بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر. 



 

  

المركز بالكامل بالنظم الرقمية متبنيًا أحدث تطبيقات تقنية المعلومات في مجاالت الرعاية السريرية والبحوث سيعمل 
واإلدارة. ويتكون مركز السدرة من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية، حيث سيضم المستشفى الرئيسي في 

 سرير في مرحلة الحقة.  550بالتوسع إلى  سرير مع وجود بنية تحتية تسمح 400البداية حوالي 

، ويضم عدد من تخصصات طب 2016قام مركز السدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية للمركز في األول من مايو 
األطفال كالجلدية، واستشارات الجراحة العامة لألطفال، والعيون، واألنف واألذن والحنجرة، والعظام، واألشعة، وعلم 

الصيدلية ومختبر للتحاليل، حيث تقدم العيادات الخارجية خدماتها للنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون األمراض، و 
 مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر.

يشكل مركز السدرة للطب والبحوث جزًءا من بيئة التعليم والبحوث الديناميكية في قطر التي تتضمن مؤسسات دولية رائدة. 
من خالل الشراكات المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخلق نظام بيئي ثقافي للمساعدة في و 

تطوير االكتشافات العلمية من خالل االستثمار في البحوث الطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
www.sidra.org 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـفرحانة حبيب كويلهو
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44042176هاتف: 
 قسم االتصاالت

 مركز السدرة للطب والبحوث
 قطر -الدوحة

  

 

 

 

 

https://mail.sidra.org/owa/redir.aspx?C=01nVmWBlPAbb9bI7Cz-ka_AHXnwe-SRvzXx-i07YD7bs2GST_VvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sidra.org
https://mail.sidra.org/owa/redir.aspx?C=01nVmWBlPAbb9bI7Cz-ka_AHXnwe-SRvzXx-i07YD7bs2GST_VvUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sidra.org
https://mail.sidra.org/owa/redir.aspx?C=_6UOUfCKs3Jvo4Nk8WtK8WP4FU_VEQc4dE_G8escW17s2GST_VvUCA..&URL=mailto%3afcoelho%40sidra.org

