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نجان وارويك "قام مركز السدرة للطب والبحوث بتعيين الدكتور خالد اليافعي رئيساً تنفيذياً للمعلوماتية الطبية والدكتور 
 رئيسًا لقسم التخدير في المركز.  "كي

 

ونية والتقنيات ر سيقوم الدكتور اليافعي وفريق عمله باإلشراف على تحقيق التكامل بين نظام السجالت الطبية اإللكت
المستخدمة في العيادات الخارجية لمركز السدرة والمستشفى الرئيسي من أجل التأكد من تقديم األطباء ألفضل 

إنشاء نظام  عن مستويات الرعاية اآلمنة لجميع المرضى في مركز السدرة. وسيكون الدكتور اليافعي مسؤواًل أيضاً 
لتبادل المعلومات الصحية للربط بين مركز السدرة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية استعدادًا 
إلنشاء سجل طبي إليكتروني موحد يتم استخدامه الحقًا في المؤسسات الصحية الثالثة. وسيمكن هذا النظام األطباء 

فيما بينهم بشكل آمن ودقيق وهو ما يتماشى مع االستراتيجية الوطنية للصحة  من مراجعة معلومات المريض وتبادلها
 التي تسعى إلى إنشاء نظام موحد للسجالت الطبية يتم استخدامه عبر شبكة الرعاية الصحية بأكملها.و في قطر 
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ملة نظرًا لما ي المتكاوتعليقًا على هذا التعيين قال الدكتور اليافعي: "سيعتمد مركز السدرة على نظم الحاسب اآلل
يضمه المركز من تقنيات عالية تهدف إلى توفير رعاية عالمية للمرضى. وسيأخذ فريقي على عاتقه مسؤولية ضمان 
التكامل الناجح بين المهام الطبية وتقنية المعلومات في جميع الخدمات التي تَُقدَّم للمرضى. وسنعمل بشكل وثيق مع 

 معلومات لضمان وجود نظام فعال يضمن أعلى مستويات الرعاية اآلمنة للمريض". الفرق الطبية وفرق تقنية ال

 

تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور اليافعي يعمل أيضًا كأستاذ مساعد في قسم طب األطفال السريري في كلية طب وايل 
اليافعي في  ضا الدكتوركورنيل في قطر كما يشغل أيضا منصبًا قياديًا في مركز السد لطوارئ األطفال. ويشارك أي

 العديد من البرامج البحثية مثل الوقاية من اإلصابات والعالقة بين نقص فيتامين )د( والتهاب القصيبات الهوائية.

 

وقد عمل الدكتور اليافعي قبل انضمامه إلى مركز السدرة كطبيب استشاري في مركز طوارئ األطفال بمؤسسة حمد 
 ريق المعلوماتية الصحية.الطبية إضافة إلى عضويته في ف

 

. وقبل انضمامه إلى 2017كرئيس لقسم التخدير في مركز السدرة في يونيو  "نجان كيوارويك "تم تعيين الدكتور 
كمدير لقسم تخدير الوالدة ومديرًا للبحوث في الجامعة الصينية بهونج كونج حيث  "نجان كي"السدرة، عمل الدكتور 

ضافة إلى عمله في الجامعة،  كان يقود واحدًا من أفضل فرق البحوث الطبية في العالم في مجال تخدير الوالدة. وا 
 1500م خصصة يضفي مستشفى برنس أوف ويلز وهو مركز طبي للرعاية الصحية المت "نجان كي"عمل الدكتور 

 سرير ويقدم خدماته للمناطق الجديدة في هونج كونج. 

 

بقيادة فريق متعدد التخصصات من األطباء والممرضات  "نجان كي"ومن خالل عمله في مركز السدرة سيقوم الدكتور 
بارات ما قبل ختوالفنيين الذين يقدمون مجموعة كبيرة من الخدمات لألطفال والنساء تشمل التخدير الجزئي والعام وا

 التخدير وعالج آالم ما بعد العلميات وتخفيف آالم الوالدة. 
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: "أشعر بالسعادة النضمامي إلى فريق عمل يضم خبراء دوليين نجان كيوتعليقًا على هذا التعيين، قال الدكتور 
ب التخدير في ذي يلعبه طلديهم التزام كبير بتقديم رعاية صحية متميزة للنساء واألطفال في قطر. ونظرًا للدور ال

عالج وتخفيف اآلالم، سأعمل بشكل وثيق مع فريق متعدد التخصصات لضمان تقديم خدمات التخدير الفعالة 
واآلمنة لمرضى المركز. كما أنني متحمس للعمل في مركز السدرة نظرًا لألهمية الكبيرة التي يوليها المركز للبحوث 

مجال البحوث الطبية من أجل تعزيز الرعاية الصحية التي يتم تقديمها الطبية حيث سيمكنني مواصلة عملي في 
 للمرضى في قطر". 

 

فصل في العديد  15بحث كامل تم نشرهم في مجالت دولية، كما قام بتأليف  115بكتابة  "نجان كي"قام الدكتور 
تخدير الوالدة وتخدير  محاضرة في مؤتمرات دولية دارت معظمها حول موضوع 140من الكتب إضافة إلى إلقاءه 

" فضاًل عن مشاركته في تحرير Chestnut’s Obstetric Anesthesiaاأللم. وقد شارك في تأليف كتاب بعنوان "
 عضوًا مؤسسًا في جمعية تخدير الوالدة في منطقة آسيا. "نجان كي"مجلة تخدير الوالدة. ويعد الدكتور 

 

وتعقيبًا على تلك التعيينات الجديدة، قال رئيس اإلدارة الطبية بمركز السدرة الدكتور جون فريغرسن: "بالنيابة عن 
لد النضمامه للمركز كما يسعدني تهنئة الدكتور خا نجان كيإدارة مركز السدرة يسعدني الترحيب بالدكتور وارويك 

سياق التوسع  ية الطبية في مركز السدرة. وتأتي تلك التعيينات فياليافعي لترقيه لمنصب الرئيس التنفيذي للمعلومات
في فرق العمل المسؤولة عن الخدمات الطبية والبحثية واإلدارية والتقنية استعدادًا الستقبال عدد أكبر من المرضى 

درة باالستثمار في سوالتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم. وتؤكد تلك التعيينات الجديدة على التزام مركز ال
 توظيف وتدريب الخبراء البارزين في الداخل والخارج بهدف توفير رعاية عالمية وآمنة للمرضى وأسرهم في قطر".

 

 -انتهى -
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 حول مركز السدرة للطب والبحوث

 لسيكون مركز السدرة للطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعليمية متطورة تركز على صحة وعافية األطفا
قام المهندس المعماري المعروف سيزر بيلي بتصميم مبنى المستشفى الرئيسي وقد والنساء في المنطقة والعالم. 

 ومبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة.
 

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

  أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

 

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

 

اكات المتينة . ومن خالل الشر بيئة التعليم والبحوث الديناميكية في قطريشكل مركز السدرة للطب والبحوث جزًءا من 
ات العلمية ساعدة في تطوير االكتشافمع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخلق نظام بيئي ثقافي للم

 www.sidra.orgمن خالل االستثمار في البحوث الطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بحاتم حسنين
 hhassanin@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44041840هاتف: 
 قسم االتصاالت

 مركز السدرة للطب والبحوث
 قطر -الدوحة
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