
 

 
 نوفمبر 22

 بيان صحافي
لألطفال سدرة للطب يحتفي بمرور عام على بدء العمل في عيادة جراحات اليوم الواحد  

 عاًما 14شهر وأ 10ألطفال تترواح أعمارهم بين عملية جراحية  325إجراء 
 

لى بدء ععام بمرور هذا الشهر وتنمية المجتمع،  للتربية والعلوم ، عضو مؤسسة قطرسدرة للطب حتفى مركزا
 . العمل في عيادة جراحات اليوم الواحد لألطفال

 
تمّيز تمركز سدرة للطب التي بأهم العيادات الخارجية ، واحدة من الطبية ، المزّودة بأحدث التجهيزاتةوُتعد العياد

 تتمتع بمستوى عالمي.م خدمات يتقدب
ستدعي ال تبسيطة حاالتهم إجراء عمليات جراحية  تطلبالذين ت  األطفال عيادة جراحات اليوم الواحدوتستقبل 
  .حيث يخرج المريض في نفس اليوم في المستشفىالمبيت 

 
جراحة ناجحة ألطفال تتراواح  325 يومحتى الو  أجرت العيادة منذ افتتاحها في شهر نوفمبر من العام الماضيقد و 

 عاًما.  14أشهر و 10بين  أعمارهم
 

متع رئيس قسم الجراحة في مركز سدرة للطب والذي يت ،اليتجالدكتور ديفيد سي قال وتعليًقا على هذه المناسبة،
 لىع"يسرنا االحتفال بمرور عام  :الطبية األكاديمية الدراساتو  والبحوث جراحةالفي مجال  عاماً  25لـ  تمتدبخبرة 

تهديًدا  سيطةالبالطبية  للمشكالتبدء العمل في واحدة من أهم عياداتنا المتخصصة بمركز سدرة للطب. قد ال يكون 
أهمية حد للغاية. ومن هنا تكتسب جراحات اليوم الوا راً كبي حياتهمتأثيرها على يظل ، ولكن طفالمباشًرا على حياة األ

    باعتبارها جزًءا ال غنى عنه في أي برنامج شامل للرعاية الصحية". بالغة
 

يساهمون بخبراتهم المتخصصة في تقديم أفضل رعاية وخارجها حيث طبيبا وأخصائيا من قطر  148يعمل بالعيادة 
 ممكنة للمريض. 

 
لىو  ور منصور الدكت منها بارزة أسماء بالعيادة العاملين األطباء قائمة تضم ،اليتجديفيد لي سي الدكتورجانب  ا 

 لصدر،اأطباء الجراحة العامة وجراحي  زروق، اهلل عبد والدكتور خليل، باسم والدكتور بريسيو، ايج والدكتور علي،
 ،الجمجمةو  الوجه اتوجراح جراحات التجميل في المتخصصان جالس، رايمج والدكتور ستوتالند ميتشلوالدكتور 
 جيسون ورالدكتو  عصاب،األ جراح ،الخرزي خالد الدكتورو  والحنجرة، األذنو  األنف طبيب ،شيهان باتريك والدكتور



 

 بيبي لويز جواو الدكتورو  العيون، طبيب كامبو؛ ولعبد الدكتورو  العظام، جراح ،هوارد
  .البولية المسالك أطباء ،ديلالخا الرحمن عبد والدكتور ليزلي، برونو والدكتور ،يهسال

  
 لعامةا خدمات الجراحةتنوع تو . خارج قطرداخل و  المرضى المحولين منألطفال اجراحات اليوم الواحد عيادة  تقبل

جراحة إصالح الفتق اإلربي، وجراحة تثبيت الخصية، وأخذ عينات األنسجة الرخوة،  لتشمل المقدمة في العيادة
 جراحة األنف واألذن والحنجرة، وجراحاتعمليات و  ،ري، وعملية إزالة سائل كيس الصفنصالح الفتق السإوعملية 

 .المسالك البولية، وعمليات جراحة التجميل البسيطة، وعمليات جراحة العظام البسيطة، وعمليات جراحة العيون
 

، ويتضح ذلك هتمام بالطفل واألسرةيتبنى مركز سدرة للطب أسلوًبا خاًصا في تقديم الرعاية الصحية يرتكز على اال
في  نو يسهم بالعيادة في المجاالت الصحية المساعدة منها وجود طاقم من الخبراء المتخصصينعبر مظاهر عدة 

لمعالجين ايضم المركز مجموعة من  ،فعلى سبيل المثال .تهيئة أفضل بيئة ممكنة للمريض قبل إجرائه للجراحة
 ترفيهية أنشطة  فيالمرضى األطفال شركون يُ األلعاب الذين باستخدام 

 
 األطفال خالل القياملطمأنة ، هذا إلى جانب الدور الذي يؤديه الطبيب جراحةالإجراء إلزالة التوتر عنهم قبل 

 . بالجراحة
   

ديلي، مين ثو  ، ومن بينهمإعجاب رّواده من األطفال وأولياء أمورهم الذي يتبعه مركز سدرة للطب نال األسلوبوقد 
العناية مركز على "للحيث قدمت ديلي شكرها مؤخًرا لجراحة بسيطة لعالج إصابة في الرقبة،  اي خضع ابنهتال

لذين يتعاملون من الخبراء المتخصصين في الرعاية الصحية امتميزًا يمتلك مستشفى سدرة فريًقا قائلة: " بابنها "الفائقة
 ". كل عطف واهتمام وُحبمع مرضاهم ب

  
ميتشل ستوتدالند بالشكر على إجرائه العملية الجراحية البنها قائلًة: "ببساطة هو واحد كما خصت ديلي الدكتور 

، وأهم مع األطفال ودودمن أفضل األطباء الذي أسعدنا لقاءه. أكثر ما يمّيزه من وجهة نظري الشخصية أسلوبه ال
 بنىاة الخوف الذي كان ينتاب إزالما أسهم في وهو  ،جميع تفاصيل العملية الجراحيةلنا ل شرحهمن ذلك طريقة 

 العملية".  قبل
  

 انتهى
 

 
 مالحظات للسادة المحررين 



 

  ،يهدف مركز سدرة للطب ألن يصبح منارة للتعلم واالكتشاف والرعاية المتميزة
 متصدرًا الئحة أفضل المراكز الطبية األكاديمية العالمية

  مو المجتمع. ويمثل سدرة للطب رؤية صاحبة السسدرة للطب عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
 الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مركز سدرة للطب.

 .قيمنا: الثقة والرعاية والعمل الجماعي والشفافية واالبتكار والكفاءة 
  .سيقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية عالمية لألطفال والنساء في قطر والعالم 
 بحوث في مركز سدرة للطب في تطوير عالجات رائدة وتقنيات متطورة في مجال طب سيساعد برنامج ال

 األمومة واألجنة وعلم الوراثة وعلم الجينوم وسكري الحمل والمتالزمات األيضية.
 
 
 
 
 
 
 

 عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل سيكون:
  .مركز سدرة للطب هو مستشفى األطفال الرئيسي في قطر 
  الوحيد المتخصص في عالج الحوامل الالتي تعاني أجنتهن من مشكالت طبية.المركز 
  جــــــــراء  275,000لديـــــــه القـــــــدرة علــــــــى اســـــــتيعاب مــــــــا يزيـــــــد عـــــــن موعــــــــد فـــــــي العيــــــــادات الخارجيـــــــة وا 

آالف حالــــــــــــة والدة  9,000حالــــــــــــة طارئــــــــــــة و  100,000عمليــــــــــــة جراحيــــــــــــة، واســــــــــــتقبال  11,000
 سنويًا.

  غرف للعمليات ومركز للوالدة وغرف للطوارئ  10العيادات و غرفة للفحص في 140سوف يضم المركز
 سرير في غرف فردية بالكامل مزودة بحمام خاص. 400و
  أخصائي رعاية صحية باإلضافة إلى الموظفين  800طبيب و 600ممرضة و2,000 سنقوم بتوظيف

   اإلداريين.
  عيادة وخدمة  47، ويوجد بها اآلن 2016بدأت العيادات الخارجية لمركز السدرة العمل في األول من مايو

 متخصصة في طب األطفال وطب التوليد وخدمات الرعاية للنساء واألطفال في قطر.
  .يقع مركز سدرة للطب بالمدينة التعليمية في قطر 
 :لمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني   idra.org/http://www.s 
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