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 استقبال المرضى الداخليين نظام تحويل و  عن سدرة للطب يعلن

 يناير المقبل 14افتتاح المستشفى الرئيسي يوم  عند
 

كعفعن م نعخاصددددددننعجفاصددددددع  مركز سددددددطر، علو م عسددددددل مرسددددددسددددددن يور علجرمعن لنع لل  لج معن نعم جم م عن أعلن 
ججاح الفمركز سدددطر، علو   م لذعك في إوار نسدددج طنطن طنخ  نعمسدددج دددف  عرعاعن نعصدددحعنعل  ن نعمرسددد حصدددل  

 . 2018ع اعر  14عل  لنسجقما  أل  مرعض طنخلي نعمسج ف  نعرئعسي 
 

ععنأ أل نعحاصددلعن عل  ملعط مسددم   نعمركز عل  نسددجقما  سددعقجصددر عجركعزه عل    ظرن   مفقونع سدداو لنفوفا  نعمحلي
ن ورع  عجحلع  نعمرس   أن عج  نعمركزو ع جر حعث  معاععن نعخولر،عالج نعحاال  ل  نعمجخصصن جقطع  نعرعاعن

 عج ذر عل سل  نفلععن. مرسسن نعرعاعن نعصحعنع نعمرنكز نعصحعن نعجام نمرسسن حمط نعومعن أل نع عاطن  نعجام ن ع
 . أل نعمجرططعن علعه طلن جحلع  نسجقما  نعحاال  نعوارئن نفججاحهع ط نعمركز 

 
  نالفججاح مطنعن من عل نعومعن نعجخصصا  عطط من عألوفا  في  خطما  نعمرس  نعطنخلععنسطر، مسج ف  سعقط  ل 
و  ل  نعغطط نعصددددماول )أمرنض نع هاز نعهسددددميم  م لج ددددم  اذه نعجخصددددصددددا  نعجي جلعهخال  نفسددددامع  نفلع  ل 

عطط إ رنو  ماإلسددافن إع عألوفا  لنععاف عنم  نع ملعا  نع رنحعن نال جقائعنمن  ن  عططأعسددا   سددع ر كما (م نعمرناقعن
خر  )مما في ذعك نع سدددددددداو أن ُج ر   مع  عملعا  نعلالط، نفنعقعصددددددددرعن عل سدددددددداوم عل   نعلالط، من عملعا محطط 

حج   عكم لذ( في مرسدددسدددن حمط نعومعننعحم ن فعه رعاعن لعجلقعحاععا  عط  مركز سدددطر، علو    نعحلنم  نعمسددد ال
 . في مسج ف  سطر، 2018 عا يس  نع ساو م ك  كام  في م جصف  ج غع عج  
 

أل  م ملعن من نعمرس  نعطنخلععن من نفوفا  أسماو جس ع  يط ن جه  من مركز سطر، علو   ل طعر ماعذكر أن
 عل  ملنععط   ماعفحصدددللن  نعرئعسدددي فلر نفججاحهم ليطنعرعاعن نعصدددحعن طنخ  نعمسدددج دددف  نعذعن سدددعجلقلن لنع سددداو 

 .عطخل  نعمسج ف 
 

 نعخار عن عمركز سددددطر، علو  لمن ن عاطنعمرسدددد  في نف ددددهر نفلع  عق  نالفججاح من خال  نع ج  جسدددد ع  لسددددع
 .نعج الن م  مرسسن حمط نعومعنخال  

 
 



 

ل  مطنر علجلسع   وا  نعرعاعن  عننعطنخلع نعومعن علمرس  نعخطما نعمزعط من  افججاحممركز سطر، علو   سعقل ل 
 .2018عا  
 

م نعولنر . لحج  حلل  ملعط نفججاح 2018سددددددددددعج  نفججاحه في م جصددددددددددف عا  إ ه م فلفعما عج ل  مقسدددددددددد  نعولنر 
ي سددددددددد  نعولنر  فأير  مركز ولنر  عألوفا  أل ي إع  عج عن عل  نآلماو لنفمها  نعجل ه في حاال  نعولنر سددددددددد

 مرسسن حمط نعومعن.
 

، " رسددددي في مركز سددددطر  رئيس اإلدارة الطبية لمركز سدددرة للطب قال الدكتور جون فيرغسددون  وفي هذا الصدددد 
. ل جول  عجقطع  2016نعخار عن في ماعل  نع عاطن علو  م اععر  طعط، في م ا  نعرعاعن نعصددددددددددددددحعن م ذ نفججاح 

رعض أل  مالسددددجقما  نسددددج طنطنج ا  إوار. لفي نعمجولر مسددددج ددددف  سددددطر،نعرعاعن نعصددددحعن عألوفا  لنع سدددداو طنخ  
م  نعسدددددالمن لنعرنحن علمرسددددد م م لعي ناجماما  خاصدددددا   فإ  ام ع اعر 14عل   طنخلي  ج  جقطع سدددددعحعث جلفعر كافن سدددددُ
 كما. 2018عا  نعرعاعن نعصددددحعن علمرسدددد  طنخ  نعمسددددج ددددف  نعرئعسددددي عل  عط، مرنح  جمجط عل  مطنر  خطما 
 عل  نعمرسدد  حصددل م   ددركائ ا في مرسددسددن حمط نعومعن لمرسددسددن نعرعاعن نعصددحعن عسددمان  م ددك  لقع   م  

  يطر نعمسجواع". نعرعاعن نعصحعن نعم اسمن مورعقن سلسن
 

اهلل الكعبي  الرئيسددددددددي التنفيذإ لفريا خدارة الخدماي السددددددددريرية ل طفال والنائب  قال الدكتور عبدمن جانبه  
"سددددعمق  نفججاح نعمسددددج ددددف م م ط أي  من التنفيذإ لرئيس اإلدارة الطبية وعضدددو مجلس خدارة مركز سددددرة للطب  

 .في يور ع سدداونعرعاعن نعصددحعن نعمجخصددصددن عألوفا  لن جسدداعط في ج زعز أحط أا  نعخولن  نعجيقالقن أسددامع م 
سددددمان جلق   مع  نعمرسدددد  رعاعن  ددددخصددددعن جلمي نحجعا اجه  نعخاصددددن. لمن أا  معلع  فرعق ا ناجماما  ماعغا  كما 

نع م  عن ير  م  م جم  ا ل ددددددددددددددركائ ا من خال  جزلعطا  مكافن  اي نع لنم  نعجي جسددددددددددددددداعط ا في جحقع  ذعك
    ص عط نعرعاعن نعصحعن".عل لمسج عر، مطرلسننعم للما  نعسرلرعن الجخاذ يرنرن  

 
 نعذعن سدددم  عه  إحاعن نعمرسددد  إع  مركز سدددطر، مملنصدددلن نعقعا  مذعك م  اذن لع صدددر مركز سدددطر، علو  نفوماوأ 

 دددددك  م نعطعع  ناذ عج  جحطعثحعث  معل  ملي  سدددددطر، علو  نعمل لط  إحاعن نعمرسددددد طعع  إر ددددداطن نالسدددددج ا ن م
سددافن نعمزعط من نعمرسددسددا  نعصددحعن نعمصددريح عها  ماعجلسدد  في نعمركز كلما يا مسددجمر   وا  خطماجه نعصددحعن لنا

 /guidelines-patients/referral-and-http://www.sidra.org/referralsمجحلع  نعمرس . 
 

م لو ج  جحلعله  عمركز سطر، ععنعذعن ممك ن علمرس  من نفوفا  لنع ساو  نعال ع لعسمان جحقع  أفس  ج رمن
عمزعط من نعم للما م عر   ل عل  أكقر نفسددددددددددددددئلن نع دددددددددددددددائ ن.  خالعهامن نعجي  رط ر   نالوالع عل  أ لمج ا عُ 

 www.sidra.orgأل زعار،  974+-4003-3333نالجصا  عل  

http://www.sidra.org/referrals-and-patients/referral-guidelines/
http://www.sidra.org/


 

 
 لمرضىاألسئلة الخاصة با

 
 هل سيستقبل مركز سدرة للطب المرضى المحّولين من المؤسساي الصحية الخاصة؟ 

ال. سددددعقجصددددر مركز سددددطر، علو  خال  اذه نعمرحلن عل  نسددددجقما  نعمرسدددد  نعمحلععن من مرسددددسددددن حمط نعومعن 
ث   نعمصددددريح عها ماعجحلع م محعلمرسددددسددددن نعرعاعن نعصددددحعن نفلععن فقو. ل خوو حاععا  إلسددددافن نعمزعط من نع ها

اععًّا ح علو  سددددطر، مركز عل ط عط ل . يورعجسدددد   ع ا يمل  نعمرسدددد  نعمحلععن من مرسددددسددددا  صددددحعن أخر  في 
ولما  نإلحاعن نعلنرط، من  ممرن  ن نعمكج من نعخارج حعث عقل  اذن  نعمرسدددددددددددددد  نعمحلععن مكج  مسددددددددددددددرل  عن

 نعخارج. 
 

 مركز سدرة للطب؟ اإلحالة خلى بأنفسهم هل يمكن للمرضى أن يطلبوا
عث حرغمجه  في نعجحلع  إع  مركز سدددددطر، علو م  أن ع اي دددددلن م  ومع  نعرعاعن نعصدددددحعن نفلععن لمرسددددد ع عمكن
ط عمرسدددسدددن نعصدددحعن نعجي ج اسددد  حاعجه  لذعك م او عل  نعجقعع  نعومي عك  فر جحلعله  إع  نم طاا م نعومع  سدددعقل 
عسدددجقم  مركز سدددطر، علو  أال جحلعال  مما دددر، من مرسدددسدددن نعرعاعن نعصدددحعن  عنخال  اذه نعمرحلنم . ل ،عل  حط

نفلععن عل سدداو نعحلنم م م  ع   جحلعلهن من مرسددسددن حمط نعومعن عن ورع  أوماو مركز سددطر، علو  أل أوماو 
 . حمط نعومعن مرسسن

 
 رة للطب؟ مركز سدخلى كيف أحصل على تحويل ألبنائي سواء كانوا أطفااًل صغارًا أم يافعين 

ن نعمرنكز نعصددددددحععمكن نعحصددددددل  عل  جحلع  عألوفا  لنععاف عن من مرسددددددسددددددن حمط نعومعن ل خال  اذه نعمرحلنم 
 مرسسن نعرعاعن نعصحعن نفلععن. ع نعجام ن

 
 كيف تحصل النساء على تحويل لمركز سدرة للطب؟ 

في اذه نعمرحلنم ال  قم  نعجحلعال  نعمما دددددر، من مرسدددددسدددددن نعرعاعن نعصدددددحعن نفلععن عل سددددداو نعحلنم . م  سدددددجقل  
 مرسسن نعرعاعن نعصحعن نفلععن لغعراا من نعمرسسا  نعصحعن كما ال م جاط مجحلع  نعسعطن  نعحلنم  عمرسسن 

ط نعومعن مرن  ن نعحاال  عجحطعط ما إذن كا   حمط نعومعن. ق  عجلع  أوماو مركز سددددطر، علو  لأوماو مرسددددسددددن حم
نعحاعن جسددددددددددجطعي نعجحلع  عمركز سددددددددددطر، علو  أ  عمكن عال ها في نع عاطن  نعخار عن عمرسددددددددددسددددددددددن حمط نعومعن. 

نع ساو ممركز سطر، علو  خال  نفسامع  نفلع  من نالفججاح عل  إ رنو عملعا  لالط، يعصرعن خطما  قجصر جلس
نع ساو نعالجي سعخس ن عل ملعا  ماعف  م علما  مأن  مع  عملعا  نعلالط، نفخر  )مما في محطط،. ليط ج  جس ع  

 ( سدددُج ر  في مرسدددسدددن حمط نعومعن حج هفع نعحم ن رعاعن علعجلق علو  سدددطر،في مركز   نعمسددد ال نعحلنم ذعك 
 . 2018 عا  نع ساو م ك  كام  في م جصف يس عج  نفججاح 



 

 
 خلى مركز سدرة للطب؟  مباشرة من طبيبي للذهابهل يكفي الحصول على خطاب 

  ماعج سدددع  م  مركز سدددطر، علو نعحاعي مقط  نعرعاعن نعصدددحعنقل  عال. م ط إحاعن نعمرسدددسدددن نعصدددحعن علمرعضم سددد
 .عجحطعط ملعط عالسج ار، نعومعن. لسعج  نالجصا  ماعمرعض عالجفا  عل  نعملعط

 
 ة حمد الطبية؟ كيف سيؤثر ذلك على المواعيد الحالية في مؤسس

طر، من مرسددسددن حمط نعومعن إع  مركز سدد نعمرسدد  م ض نفوفا  جحلع سددعج  عل  مطنر نفسددامع  نعقلعلن نعمقملنم 
  عمزعط من نعجفاصدددددددددددع م عر نعمقم .  ماعملعطسدددددددددددعقل  مركز سدددددددددددطر، علو  مإمالغك فم علو . عل كان وفلك م ه 

 3333-4003-974+نالجصا  عل : 
 

 ماذا عن خدماي الطوارئ؟ 
. لع رال نعجخوعو حاععيا  الفججاحه في 2018ع اعر  14عن عج  نفججاح يسدد  خطما  نعولنر  ممركز سددطر، علو  عل  

 لس  لن عن مزعط من نعجفاصع  نعمج لقن مهذن نفمر في نعلي  نعم اس .  2018 عا  م جصف
 

 ألطباءبااألسئلة الخاصة 
 ما هي الحاالي المرضية التي يمكن تحويلها لمركز سدرة للطب؟ 

ج طاا عل  نعملي  نإلعكجرل ي من  مج طط،عسددددددجقم  مركز سددددددطر، علو  نعحاال  نعمرسددددددعن في جخصددددددصددددددا  ومعن 
 guidelines/-patients/referral-and-w.sidra.org/referralshttp://wwخال  اذن نعرنمو: 

 
 ماذا عن الفئة العمرية للمرضى؟ 

عاما . كما  18م ذ نعلالط، لحج   جخصصعنومعن  رعاعنعسجقم  مركز سطر، علو  نفوفا أ نعذعن جسجطعي حاالجه  
 من نع ساو نعحلنم  م رو جحلعلهن عن ورع  أومائهن نعم اع عن.  حر نقم  نعمركز نعحاال  نعسجع
 

 ما هو اإلجراء الالزم لتحويل المريض خلى مركز سدرة للطب؟ هل يوجد استمارة أو نموذج موحد يجب تعبئته؟ 
 إر اطن  نعجحلع  لنرط، عل  نعملي  نإلعكجرل ي عمركز سطر، علو  عمر اذن نعرنمو: 

 guidelines/-patients/referral-and-http://www.sidra.org/referrals 
 

 خذا أردي االستفسار عن عميلة اإلحالة  خلى من أتحدث في مركز سدرة للطب؟ 
 www.sidra.org زعار، نعملي  نإلعكجرل ي: أل 3333-4003-974+نعهاجف عمكن عألوماو نعجلنصددد  عمر ري  

 علحصل  عل  مزعط من نعم للما . 

http://www.sidra.org/referrals-and-patients/referral-guidelines/
http://www.sidra.org/referrals-and-patients/referral-guidelines/
http://www.sidra.org/


 

 
 ج سكان دولة قطر معرفتها عن مركز سدرة للطب خمس معلوماي يحتا

  علو  مرسسن صحعن مجخصصن في جقطع  نعرعاعن نعصحعن عل ساو لنفوفا  لنععاف عن. سطر ، 
 زن  ومعا  مرك م إسافن إع  كل هعلمحلث خار عن لمسج ف  رئعسي لم هط ن عس  مركز سطر، علو  ععاط

 أكاطعمعا  
 في يور. لنع ساو  سعقط  سطر، علو  خطما  رعاعن صحعن مجخصصن  املن عألوفا  لنععاف عن 
   ظا  مسعسجقم  نعمسج ف  نعرئعسي عمركز سطر، علو  نعمرس  نعطنخلععن  2018ع اعر  14مطنعن من عل 

 .40033333أل نعملنععط نعمسمقن فقو. عمزعط من نعجفاصع م عر   نالجصا  عل :  نإلحاعن
   إع   2018. م  سعج  نفججاحه في لي  الح  من عا  2018ع اعر  14عن عج  نفججاح يس  نعولنر  عل

  ا   نع طعط من نعخطما  نعومعن نفخر . 

 مالحظاي للسادة المحررين 

  عهطف مركز سطر، علو  فن عصمر م ار، علج ل  لنالكج اف لنعرعاعن نعمجمعز،م مجصطرن  الئحن أفس  نعمرنكز
 .ن نفكاطعمعن نع اعمعننعومع

  . سعقط  مركز سطر، علو  خطما  رعاعن صحعن عاعمعن عألوفا  لنع ساو في يور لنع اع 
 . عس  مركز سطر، علو  ععاط، خار عن لمسج ف  رئعسي لم هط أمحاث. لع ط كذعك مركزن  ومعا  أكاطعمعا 
  . عسمل لعمق  سطر، علو  ررعن صاحمن نسطر، علو  عسل في مرسسن يور علجرمعن لنع لل  لج معن نعم جم

 نع عخن ملزن م    اصر رئعس م لس إطنر، مركز سطر، علو .
 .،يعم ا: نعققن لنعرعاعن لنع م  نع ماعي لنع فافعن لنالمجكار لنعكفاو 
   سعساعط مر امج نعمحلث في مركز سطر، علو  في جولعر عال ا  رنئط، لجق عا  مجولر، في م ا  و

 لعل  نعلرنقن لعل  نع ع ل  لسكرال نعحم  لنعمجالزما  نفعسعن.نفملمن لنف  ن 
 

 عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل سيكون 

  .مركز سطر، علو  ال مسج ف  نفوفا  نعرئعسي في يور 
 .نعمركز نعلحعط نعمجخصص في عالج نعحلنم  نعالجي ج ا ي أ  جهن من م كال  ومعن 
 ملعددددددددط فددددددددي نع عددددددداطن  نعخار عددددددددن لنا ددددددددرنو  275,000ط عدددددددن عطعددددددده نعقددددددددطر، علدددددددد  نسدددددددجع ا  مددددددددا عزعدددددددد

آالف حاعددددددددددددن لالط،  9,000حاعددددددددددددن وارئددددددددددددن ل  100,000عملعددددددددددددن  رنحعددددددددددددنم لنسددددددددددددجقما   11,000
 س لعا .



 

  غرف عل ملعا  لمركز عللالط، لغرف علولنر   10غرفن علفحص في نع عاطن  ل 140سلف عس  نعمركز
 خاص.سرعر في غرف فرطعن ماعكام  مزلط، محما   400ل
  أخصائي رعاعن صحعن ماإلسافن إع  نعملظفعن  800ومع  ل 600ممرسن ل2,000 س قل  مجلظعف

   نإلطنرععن.
  ععاط، لخطمن  47م لعل ط مها نآلن 2016مطأ  نع عاطن  نعخار عن عمركز نعسطر، نع م  في نفل  من ماعل

 لنععاف عن لنفمها  في يور. مجخصصن في و  نفوفا  
  .عق  مركز سطر، علو  ماعمطع ن نعج لعمعن في يور 
 :عمزعط من نعم للما  ُعر   زعار، ملي  ا نإلعكجرل ي   http://www.sidra.org/ 
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