
 
 

 

 
 الجودةتناقش القسطرة القلبية وضمان  محاضرات المتخصصة في وايل كورنيلسلسلة ال

 
قسم التعلٌم نظمها ٌسلسلة المحاضرات المتخصصة التً  استضافت :6112 أبريل 18 –الدوحة 

الدكتور رالف هولزر مدٌر القسطرة القلبٌة  ،قطر –كورنٌل للطب واٌل الطبً المستمر فً 
 . والمعالجة التداخلٌة والقائم بأعمال رئٌس قسم طب القلب فً مركز السدرة للطب والبحوث

 
عوا جراحة القسطرة القلبٌة لألطفال مسألة ضمان جودةتناولت المحاضرة  ، والتً تعتبر لُرضَّ

إن وقال هولزر  .مة فً تشخٌص بعض أمراض القلب وعالجهاالتدابٌر الطبٌة المستخدإحدى 
لم تكن  ،اإلجراءات المعٌارٌة لرصد نتٌجة القسطرة القلبٌة ومواءمة المخاطر المنطوٌة علٌها

أخذت تتغٌر عندما بدأ مستشفى بوسطن لألطفال بتدوٌن بٌانات مفصلة ، و2003معروفة قبل عام 
واستخدام تلك البٌانات للمقارنة بٌن محصلة العملٌات التً  عن العملٌات الجراحٌة التً تُجرى فٌه

ٌُعرف  ل ما  ٌجرٌها جراحون مختلفون. ثم انضم عدد من المؤسسات الطبٌة إلى تلك المبادرة وتشكَّ
الذي ٌمثل سجل جراحات  (C3PO)باسم "مشروع نواتج القسطرة القلبٌة للعٌوب الِخْلقٌة" 

 القسطرة القلبٌة.
 

ق برامج لضمان الجودة والتطوٌر، وأن األمر طالإالمستشفٌات كافة هولزر أن باستطاعة  وأوضح
ال ٌستلزم أكثر من مقارنة ومقاربة المعلومات على المستوى المحلً ومتابعتها وتبادلها مع األطباء 

تدابٌر أن و ٌن البٌانات ٌجب أن ٌكون متسقا  ن تدوأ وأضافالمعنٌٌن وإدارات المستشفٌات المعنٌة. 
ٌُقصد منها اتخاذ إجراءات عقابٌة، فالمقصود منها أن تكون  ضمان الجودة والتطوٌر المستمر ال 

 وسٌلة لتمكٌن األطباء والمختصٌن والبرامج ذات الصلة من تحدٌد المجاالت القابلة للتطوٌر.
 

واٌل كورنٌل قالت الدكتورة ثرٌا عرٌسً العمٌد المشارك للتعلٌم الطبً المستمر فً من جهتها، 
من أركان التعلٌم الطبً  قطر: "ضمان الجودة والتطوٌر المستمر ركنان أساسٌان –للطب 
ٌّمة لتبادل المعرفة،  ، وتتٌحالمستمر كما أنها سلسلة المحاضرات المتخصصة مثل هذه الفرصة الق

كنة تسهم فً تعزٌز زخم التعلُّم المستمر والتطوٌر بما ٌضمن توفٌر أفضل رعاٌة صحٌة مم
 لمرضانا".

 
 -انتهى  -

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

وتقدم برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم

من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 



 

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
سعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك ت

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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