
 

 
 سدرة للطب يفتتح عيادة إعادة تأهيل األطفالمركز 

 األطفال إعادة تأهيل طب الدكتورة ليزا ثورنتون رئيسًا لقسم تعيين
 
 2017ديسمبر  2

 الدوحة، قطر:
 

عيادته الطبية افتتاح عن مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،  أعلن
إعادة تأهيل األطفال بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة الذي يوافق في صة خص  تالم
 . من كل عام ديسمبر 3
 

، المدير السابق لقسم إعادة تأهيل األطفال في جامعة ثورنتونليزا  تعيين الدكتورة عن مركز السدرةأعلن كما 
 . سدرة للطب زمركلقسم إعادة تأهيل األطفال في  ا  شيكاغو، رئيس

 
مثل الشلل والشلل الدماغي  ،إعاقات جسدية من يعانون ناألطفال الذي تحسين حياةالعيادة الجديدة في  همسوت  

 . بعناية فائقة حاالتهم  عالج، من خالل وتلف الدماغ
  

لين   ىوتستقبل العيادة في الوقت الراهن المرض  ،ومن مؤسسة حمد الطبية ،من مستشفى سدرة ا  داخلي المحو 
 في من المؤسسات الطبية األخرى لين  المحو   ىالمرضاستقبال ب ستقوم العيادةو  ية.ومؤسسة الرعاية الصحية األول

  العام المقبل.
 
   مريض في عامها األول. 1000أكثر من  العيادة الجديدة من المتوقع أن تستقبلو 
 
مشاركة المجتمع من خالل العمل مع  على  ا  يعتمد نهجا  قائممتعدد التخصصات  فريق طبيالعيادة يعمل بو 

 .في هذا المجال ا  عام 20 ة تزيد عنخبر  تمتلكالدكتورة ليزا ثورنتون التي  إشرافتحت  األطفال المرضى وأسرهم
 

تعزيز دائرة الدعم المحيطة بالطفل وتأهيل أولياء األمور لدعم أطفالهم خالل فلسفة تهدف إلى وتتبني الدكتورة ليزا 
 شعار التي تنسجم مع  وهي الفلسفةمن خالل تزويد أولياء األمور بالمعرفة واإلرشادات الالزمة.  يةالعالج تهمرحل
 
 



 

 
 المجتمعات المستدامة والقادرة على التكيف "التحول نحو وهو العام اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة هذا

 ". لمصلحة الجميع
  

التي تشيد بدعم سلسلة من المقاالت  قرأت، قبل انتقالي لقطر، عملي في البحوث: "خالل فترة ليزا قالت الدكتورة
ذه تحسين حياة هلالشيخة موزا بنت ناصر  سمو والجهود التي قامت بها ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ل قطر

لي فرصة  ، وعندما ا تيح تا النوع من المصارحةهذب سكانهالقد أسعدني تعامل قطر مع األطفال.  الشريحة من
الرامية إلى استراتيجية قطر  تحقيق لمساهمتي فيأنني سعيدة الحظ ب. أشعر رحبت بها المشاركة في هذه الجهود

 من بدعممصونة   إلى مرحلة البلوغ بكرامة   ليتمكنوا من الوصول مساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
وأن  ،منها ويسرني أن أكون جزء   ، منارة للتعلم واالكتشافللطب سدرة مركز  فإن بال شكو . مجتمعالو  ةعائلال

بتحسين حياة المرضى وعائالتهم  ا  المتنوع من المتخصصين المتفانين في عملهم والملتزمين جميع هأنضم لفريق
 على حد سواء". 

 
 
طبيعي العالج الالمترددين على العيادة بمساعدة أخصائي  الكشف على المرضىالدكتورة ليزا بنفسها  باشرت

ناسب يعالجي شامل منهج بالعيادة في وضع  الفريق الطبي. ويساعد تنوع تخصصات مهنيالعالج الوأخصائي 
لة توضحخطة الطفل المريض  سرةأل الطبي كما يقدم الفريقكل طفل.  عاقة الطفل إل التأثيرات المتوقعة مفص 

   .الكامنة إطالق قدراتهأجل لمساعدة طفلها من الممارسات إرشادات حول أفضل ب يزود األسرةو على حياتهم، 
 

هذا ما و . الحركة قدرته على  تعم بحياة طبيعية وسعيدة مهما كان"كل طفل يستحق أن ين: ليزا الدكتورة أضافت
مع الصحيح التعامل  أسلوبحول ولياء األمور أل ودورنا هو إسداء الن صحألطفالهم.  ا  يتمناه أولياء األمور جميع

، لهدفلتبين لنا عدم إمكانية الوصول  ذا. وا  للوصول للغاية المنشودةأطفالهم على مدار فترة محددة من الوقت 
لتحقيق الهدف الجديد. في  أطفالهمعلى تعديل ممارساتهم وأسلوبهم مع األمور  أولياءونساعد ، فإننا نقوم بتغييره 

لو شعر الطفل بالسعادة وهو فعلى سبيل المثال،  .نهاية المطاف، نريد الوصول باألطفال ألفضل أداء ممكن
بأن أطفالهم يمكنهم  في هذه الحالة أولياء األمور قنع، وسنجيدةجالس على مقعده المتحرك، فهذه نتيجة 
     االستمتاع بحياة طبيعية تماما  برغم إعاقتهم".

 
 
 
 



 

بناء مجتمع الرامية إلى طويلة المدى  رؤيتهاكما تحدثت الدكتور ليزا عن 
 تتساوى قدراتهم مع هم أطفال أصحاء اتبإعاق ينالمصاب طفالأن األ مؤكدة، تياجات الخاصةيحتضن ذوي االح

متعلقة بمجال الرياضة أو الموسيقى أو ت سواء كان  على تنمية هواياتهم مويجب تشجيعه ،األطفال غيرهم من
 .في قطر االحتياجات الخاصةمجموعة من البرامج واألنشطة التي تناسب األطفال ذوي وجود السفر، مشيرة إلى "

مجتمعا  يستوعب هؤالء  نبنيوبمزيد من الدعم والتنسيق بين منظمي هذه البرامج ومؤسسات الرعاية الصيحة، س
  األطفال ويدعمهم". 

  
عادة التأهيل وهو ما  ي ذكر أن الدكتورة ليزا تحمل ثالث شهادات معتمدة في طب األطفال والعالج الطبيعي وا 

كانت تعمل  قبل االنتقال إلى  حيثيشير إلى تمي زها، حيث ال يحمل هذه الشهادات الثالث في الواليات المتحدة 
 . فقط ممارس طبي 300قطر، سوى أقل من 

 
 .انتهى

 
 مالحظات للسادة المحررين 

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

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

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

 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 
 ت طبية.المركز الوحيد المتخصص في عالج الحوامل الالتي تعاني أجنتهن من مشكال 



 

  موعهههههد فهههههي  275,000لديهههههه القهههههدرة علهههههى اسهههههتيعاب مههههها يزيهههههد عهههههن
جههههههههههراء  حالههههههههههة طارئههههههههههة   100,000عمليههههههههههة جراحيههههههههههة، واسههههههههههتقبال  11,000العيههههههههههادات الخارجيههههههههههة وا 

 آالف حالة والدة سنويا . 9,000و
  غرف للعمليات ومركز للوالدة وغرف للطوارئ  10غرفة للفحص في العيادات و 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  47، ويوجد بها اآلن 2016بدأت العيادات الخارجية لمركز السدرة العمل في األول من مايو

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