
 
 

 

 

 

 مركز السدرة يقدم برنامج التدريب االفتراضي لمقدمي الرعاية الصحية

 دورة تدريبية يتم اعتمادها من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية للمرة األولى في قطر

 

 2017يونيو   20- الدوحة، قطر

مركز السدرة للطب والبحوث بتقديم برنامج التدريب االفتراضي للمتخصصين في الرعاية الصحية وذلك في إطار قام 
مؤسسة  تم تصميم البرنامج بالتعاون مع .شبكة الرعاية الصحية المتكاملة في البالدالتزام المركز بتوفير الدعم ل

اية لطبي وتطوير الجهود المشتركة بين مختلف مقدمي الرعمن أجل االرتقاء بفرص التعليم االرعاية الصحية األولية 
 الصحية. 

وهذه هي المرة األولى التي يقوم فيها المجلس القطري للتخصصات الصحية باعتماد تدريب افتراضي بين مقدمي 
امة الخاصة بالخدمات الع 2030الرعاية الصحية في البالد. كما يأتي البرنامج متماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 

 الفعالة والرعاية الصحية المتكاملة. 

 

تم عقد الجلسة التجريبية األولى الخاصة بمؤسسة الرعاية الصحية األولية في نهاية شهر مايو حيث وصل البث 
الحي إلى أربع مواقع تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األولية في آن واحد في مناطق الدوحة والخور والدحيل. وقد 

جلسة الدكتور جاي أوداسي رئيس قسم طب الرعاية الحرجة ومدير العناية المركزة لقلب األطفال في قام بإدارة ال
 مركز السدرة. ويعمل الدكتور أوداسي أيضًا كأستاذ مشارك في قسم طب األطفال بكلية طب وايل كورنيل في قطر.

 

ركزت الجلسة التفاعلية على التمييز بين أصوات قلب األطفال والنفخة القلبية التي يمكن عالجها من خالل الرعاية 
الصحية األولية، وأصوات قلب األطفال والنفخة القلبية التي يمكن إحالة أصحابها إلى الرعاية المتخصصة. وهذا 
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ما يكونون نقطة االتصال األولى للمرضى، على التمييز بين  سيساعد أطباء الرعاية الصحية األولية، الذين غالباً 
الحاالت التي يمكن عالجها في عياداتهم وتلك التي تحتاج إحالة إلى المتخصصين في مركز السدرة. وهذا التمييز 

 بين الحاالت له أهمية حيث أنه يعزز راحة المريض وكفاءة استخدام الموارد. 

 

ل الدكتور أوداسي: "يتطلب تكوين شبكة صحية متكاملة على المستوى المحلي الكثير وتعليقًا على هذا التدريب قا
والمجلس القطري للتخصصات من التعاون. ويسعد مركز السدرة المشاركة مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

ة الصحية للرعايالصحية للقيام بدور في تعزيز الرعاية الصحية األولية وهي أحد أهداف االستراتيجية الوطنية 
ومن المهم وجود حوار متبادل بين مقدم الرعاية الصحية األولية والطبيب األخصائي من أجل فهم . 2013-2018

احتياجات المريض وتقديم الرعاية اآلمنة في الوقت المناسب. ولدي اعتقاد راسخ بأنه ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية 
أفضل رعاية صحية ممكنة. إضافة إلى ذلك، من المهم معرفة الموارد في قطر العمل كفريق واحد من أجل تقديم 

 المتاحة في المجتمع عبر هذه الشبكة لضمان إجراء الفحوصات الطبية الدورية ومتابعة واستمرارية الرعاية". 

 

وقد تبادل المشاركون من مركز السدرة ومن مؤسسة الرعاية الصحية األولية المعلومات حول أفضل الممارسات 
الدولية وقاموا بمراجعة الطرق الطبية لتعزيز رعاية المرضى في قطر فضال عن فرص تكامل الخدمات بين مركز 

 السدرة ومؤسسة الرعاية الصحية األولية. 

 

"فائدة التدريب االفتراضي هي السماح للمشاركين من جميع أنحاء البالد باالنضمام  وأضاف الدكتور أوداسي:
والمشاركة في الجلسة سواء كانوا في مكاتبهم أو منازلهم، وبهذه الطريقة تزيد المشاركة ويقل الوقت الذي يقضيه 

 ية األولية وتبادل المعلوماتاألطباء بعيدًا عن رعاية المرضى. وكان من الجيد التواصل مع مقدمي الرعاية الصح
 معهم دون الحاجة إلى مغادرة مكتبي".

سيقوم مركز السدرة بتنظيم المزيد من الجلسات في المستقبل لمواصلة دعم التعليم الطبي واالبتكار والتعاون بين 
 مقدمي الخدمة الصحية داخل شبكة الرعاية الصحية في البالد. 
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 -انتهى -

  حوث حول مركز السدرة للطب والب

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

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

  أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

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

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

حيث تقدم العيادات الخارجية  2016قام مركز السدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية للمركز في األول من مايو 
خدماتها للنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر. ومن المتوقع 

 .    2017ر أن تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها بحلول يناي

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

خالل االستثمار في البحوث الطبية. ولمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة  للمساعدة في تطوير االكتشافات العلمية من
 . www.sidra.orgموقع 

 www.sidra.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
 

 صال بـلالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االت
   

 كويلهوفرحانة حبيب 
 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 

http://www.sidra.org/
http://www.sidra.org/
mailto:fcoelho@sidra.org
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 44042176هاتف: 
 قسم االتصاالت

 مركز السدرة للطب والبحوث
 قطر  -الدوحة


