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الرسالة والرؤية
سدرة للطب منارة للتعلم واالكتشاف والرعاية الطبية االستثنائية ،وهو مصنَّ ف
ضمن أفضل المراكز الطبية األكاديمية في العالم.
نحن نقدم لألطفال والنساء خدمات الرعاية الصحية المتميزة في منشأة مبتكرة
ً
خصيصا لتعزيز الشفاء.
وعصرية مصممة
نتعاون مع الشركاء األكاديميين والمؤسسات البحثية الرائدة والقطاع الصحي في
قطر لتدريب الطالب والموظفين ،مع متابعة إجراء البحوث السريرية التطبيقية الرائدة
المفيدة لسكان قطر والعالم.

من نحن
سدرة للطب مستشفى تابع لمؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،يقع في المدينة
ً
جزءا من بيئة بحث وتعليم
ويعد
التعليميةُ ،
ديناميكية .يمثل هذا المرفق المزود بأحدث
التكنولوجيات رؤية رئيس مجلس إدارته ،صاحبة
السمو الشيخة موزا بنت ناصر.
منذ افتتاح العيادات الخارجية في عام 2016
والمستشفى الرئيسي في عام  ،2018يواصل
سدرة للطب تقديم الرعاية المثلى للنساء واألطفال
الذين يحتاجون إلى خبرة متخصصة .يقدم سدرة
للطب رعاية طبية على مستوى عالمي ،ناهيك عن
الخبرات العلمية والمصادر التعليمية.
يتألف فريق سدرة من خبراء رعاية صحية دوليين-
ً
تصنيفا في
بعضهم ُيعتبرون من الرواد األفضل
مجاالت تخصصهم على مستوى العالم ،وبوجود
مثل هذا الفريق قام بتغيير مشهد خدمات الرعاية
الصحية المتخصصة للمرضى في قطر وخارجها .في
الواقع ،تضاهي العديد من خدمات سدرة وبرامجه
خدمات وبرامج أفضل المستشفيات في العالم.
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من خالل الشراكات القوية التي عقدها مع
المؤسسات المحلية والدولية الرائدة ،يلتزم سدرة
للطب بإنشاء نظام بيئي فكري يساعد في دفع
االكتشافات العلمية من خالل االستثمار في البحث
الطبي .لقد تم إدخال تطبيقات الطب الدقيق في
صلب نموذج خدمات المرضى في سدرة للطب،
وبهذا يكون سدرة أحد المستشفيات القليلة في
المنطقة التي بدأت بتطبيق هذا النهج المتكامل.
يعمل سدرة للطب بشكل وثيق مع شركاء أكاديميين
مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر ،وجامعة
كالجاري ،وجامعة قطر ،وجامعة حمد بن خليفة،
باإلضافة إلى المؤسسات الصحية والبحثية األخرى
مثل مؤسسة حمد الطبية ،ومؤسسة الرعاية
الصحية األولية وقطر بيوبنك .لقد أدت هذه الشراكة
إلى رفع مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء
ً
قيمة للبحث والتعلم.
البالد ووفرت
فرصا ّ
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المواقع القيادية
يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤولية تطوير ومراجعة مهام المستشفى الشاملة واستراتيجيتها وأهدافها
وسياساتها طويلة المدى من خالل وضع الخطط والقرارات اإلستراتيجية .تقع اإلدارة اليومية تحت إشراف
العضو المنتدب وأعضاء فريق القيادة التنفيذية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ جميع القرارات بما
يخدم المصالح الفضلى للمستشفى وتنفيذ االستراتيجيات واألهداف التي حددها مجلس اإلدارة ،والحرص
على استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لجميع المرضى.

سعادة الدكتورة حنان
محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة

مجلس اإلدارة 2021

د .جافيد شيخ

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد إسماعيل
مندني العمادي
عضو مجلس اإلدارة

د .إيابو تينوبو كارتش
عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف الجيدة
عضو مجلس اإلدارة

السيدة جيل واتس
عضو مجلس اإلدارة

صاحبة السمو الشيخة
موزا بنت ناصر
الرئيس

البروفسور ديبورا وايت  
عضو مجلس اإلدارة

البرفسور اللورد
دارزي دنهام
نائب الرئيس

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد خالد
المانع
عضو مجلس
إدارة سدرة للطب
والعضو المنتدب

د .الياس زرهوني

عضو مجلس اإلدارة
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د .محمد بات

عضو مجلس اإلدارة

البروفسور جون إيو لي وونغ

د .سواتي بيرامال
عضو مجلس اإلدارة
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فريق القيادة التنفيذية

السيد محمد خالد المانع

عضو مجلس إدارة سدرة للطب
والعضو المنتدب

الدكتور خالد فخرو

رئيس قسم األبحاث

الدكتورة بسمة حرارة

الرئيس التنفيذي للعمليات السريرية

السيد عبدالله اليافعي

المستشار القانوني العام باإلنابة
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البرفسور زياد حجازي
الرئيس الطبي

السيد محمد سالم

رئيس خدمات الشركات

الدكتور س .باسكار

المدير التنفيذي لتقنية المعلومات

السيدة جودي دوسون جونز
رئيس قسم التمريض

السيد حسن العامري
المدير المالي باإلنابة

السيد عبدالرحمن تلفت

المدير التنفيذي للموارد البشرية

السيدة جنيفر آهن

مدير التسويق واالتصال
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كلمة عضو مجلس
اإلدارة المنتدب
لقد أثبت لنا العام  2021الكثير ،أثبت لنا أننا بالتعاون
يمكن أن نتغلب على الكثير من التحديات الهائلة،
وأننا نستطيع التكيف بسرعة لدعم مجتمعنا وتحقيق
بدايات جديدة في الرعاية والبحث والتعليم.
صحيح أن جائحة كوفيد 19-استمرت بإلقاء ظاللها
القاتمة علينا وعلى بقية العالم ،إال أنه بفضل توفير
اللقاحات وبفضل اإلجراء السريع الذي اتخذته حكومة
قطر ،تجدد األمل في استجابتنا للتصدي للجائحة.
كانت اللقاحات بمثابة انتصارات طبية تحققت بسرعة
قياسية من خالل التعاون العالمي واالبتكار العلمي.
ورغم استمرار انتشار فيروس كورونا ،إال أنه ال
يسعنا إال االعتراف بالمرونة التي أظهرها موظفونا
وأطباؤنا على مدار العامين الماضيين .لقد تكيفنا مع
التغييرات في طريقة عيشنا وتواصلنا وعملنا ،وطرق
تقديم الرعاية لمرضانا.
عند التفكير في مجريات العام الماضي ،نشعر
بالكثير من الفخر لإلنجازات السريرية التي حققتها
الفرق الطبية في سدرة ،سواء كان ذلك في إنقاذ
ً
مرضا الذين تم إدخالهم إلى وحدة
األطفال األكثر
العناية المركزة لحديثي الوالدة ،بمعدل نجاة 95.4
بالمئة ،أو من خالل العمليات الجراحية الرائدة التي
أنقذت أرواح أو أطراف مرضانا الصغار .لقد َّ
بث
التقدم الذي أحرزته برامج الطب اإلنجابي في سدرة،
األمل في قلوب األزواج الساعين إلى بناء أسرة،
ً
ً
ً
كبيرا من عام  2021في تطوير
جزءا
علما بأننا أمضينا
أجنحة األمومة الفاخرة.
لقد واصل باحثو وعلماء األحياء الدقيقة في سدرة
للطب تقدمهم وحققوا اختراقات علمية مشهودة
خالل العام الماضي .وسوف يكون لبرامجهم تأثير
عميق ليس فقط على شعب قطر ،بل على العالم
ً
أيضا بفضل التبادل المعرفي من خالل المنشورات
والتعاون.

|   | 12سدرة للطب التقرير السنوي ٢٠٢١

من خالل الدروس المستفادة في عام  ،2021بدأنا
التفكير في شكل مستقبل الرعاية الصحية لألطفال
والنساء في قطر .كيف يمكننا زيادة التزامنا بمعالجة
ً
ً
وتحديا مع الحفاظ على
إلحاحا
االحتياجات األكثر
االستدامة ،ودون أي تنازالت على مستوى الرعاية؟
كيف يمكننا ،كل يوم وفي كل ما نقوم به ،تحويل
رؤية مؤسستنا الصحية إلى حقيقة؟ لتحقيق هذا
الهدف ،حددنا استراتيجية تمتد على مدى السنوات
الثالث المقبلة ،وتركز على رعاية المرضى والتميز
السريري وقيادة السوق ،كما تركز على األفراد
ً
وأخيرا وليس
والثقافة والبحث واالبتكار والتعليم،
ً
آخرا تنشد االستدامة والمسؤولية االجتماعية.
ً
أيضا في إعادة اعتماد اللجنة الدولية
لقد بدأنا
المشتركة في سدرة للطب ،وإنشاء مراكز امتياز
معتمدة ومعترف بها ،وتقديم خدمات شاملة
جديدة ،وإنشاء مسارات جديدة للتميز ،والتجارب
السريرية ،وتحسين رعاية المرضى من خالل تفعيل
ً
عاما
رحلة «ماغنت» .نعدكم بأن العام  2022سيكون
ً
مميزا لقطر وسدرة للطب.
تتمحور الرعاية الصحية حول الناس  -الناس الذين
يقدمونها بإيثار وبطولة في مواجهة الشدائد .أؤكد
لكم أنه مهما كانت المفاجآت التي قد تتربص بنا،
ً
ً
وأبدا بتلبية احتياجات الرعاية
دائما
فإننا ملتزمون
الصحية للنساء واألطفال على أعلى مستوى ،اآلن
وفي المستقبل.

محمد خالد المانع
عضو مجلس إدارة سدرة للطب
والعضو المنتدب
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إنجازات 2021
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إﻧﺠﺎزات ٢٠٢١

إنجازات ٢٠٢١

 ١٤ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٨ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻼﻓﺘﺘﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎة آﻻف اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ
 ١٤يناير  ٢٠١٨هو التاريخ الرسمي لالفتتاح الكبير لمستشفى سدرة الرئيسي .ومنذ ذلك قمنا بتغيير حياة آالف
ً
ً
ً
ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
وﻛﺬﻟﻚ
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﺷﻜﺮا ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات.
ﻋﺎﻣﺎ
ﻛﺎن ٢٠٢١
ً
ﻋﻠﻰ وعائالتهم
ومرضانا
لموظفينا
شكرا
وﻣﺮﺿﺎﻧﺎباإلنجازات.
مليئا
عاما
ً
النساء واألطفال في قطر وخارجها ،لقد كان ً ٢٠٢١
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
اﻟﺨﺎرﻃﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻄﺐ
ﺳﺪرة
وﺿﻊ
ﻓﻲ
اﻟﻤﻬﻢ
دورﻫﻢلشركائنا على دورهم المهم في وضع سدرة للطب على الخارطة العالمية.
وكذلك

ﻣﺎرس

ﻳﻨﺎﻳﺮ

• دراﺳﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة ﺿﺪ ﻋﺪوى ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
• ﺟﺮاﺣﺔ راﺋﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ أﺑﻴﺮت
• إﻃﻼق ﺟﺮاﺣﺔ أورام اﻟﻌﻈﺎم
• ﻃﻔﺮة ﻧﻘﻄﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-

• ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻄﺐ ﻃﻮارئ اﻷﻃﻔﺎل
• إﻃﻼق أول ﻋﻴﺎدة ﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

أﺑﺮﻳﻞ

• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد  ACGME-Iﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﻃﺐ اﻷﻃﻔﺎل
• دراﺳﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻷﻃﻔﺎل
• دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
• إﻃﻼق ﻋﻴﺎدة اﻟﻄﺐ واﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

• ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻘﻄﺮي
• ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ:
د .ﺟﻮﻧﻲ ﻋﻮاد
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺮات ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
• إﻃﻼق ﻣﺮﻛﺰ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ

• ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳﺮع اﺧﺘﺒﺎرات  PCRﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ
• ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
• إﻃﻼق ﺧﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺪﻗﻴﻖ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

• ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وإدارة
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
• ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺮ :ﺳﺪرة ﻟﻠﻄﺐ ﻳﻨﺘﺞ
ﻗﻄﺮات ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻟﻌﻼج ﻣﺮض ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻨﺪرة

• اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ :اﻟﺒﺮﻓﺴﻮر زﻳﺎد ﺣﺠﺎزي
• ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ أﺑﺤﺎث ﺟﺪﻳﺪ :د .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺨﺮو

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
• ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺟﺪﻳﺪة :اﻟﺴﻴﺪة ﺟﻮدي ﺟﻮﻧﺰ
• ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت :اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
• دورة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ

• ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎن
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﻼج اﻻﺳﺘﻌﺼﺎء اﻟﻤﻌﻮي
ﻣﻨﻘﺬ ﻟﻠﺤﻴﺎة

أﻛﺘﻮﺑﺮ
• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺨﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ SOAP
• دراﺳﺔ ﺟﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﻴﻨﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ
• اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ٢٠٢١
• ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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ﻣﺎﻳﻮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ
• ﺟﺮاﺣﺔ راﺋﺪة ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ﻳﻮﻳﻨﻎ
• ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ٢٠٢١
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كلمة رئيس
الخدمات الطبية
ً
ً
آخرا لسدرة للطب ،حيث
استثنائيا
يعتبر هذا العام
أظهرالمستشفى تميزه في المراحل السريرية
والطبية والتعليمية والبحثية.
نحن في سدرة للطب ملتزمون بتقديم رعاية
تتمحور حول المريض واألسرة .ومن خالل الشراكة
مع مرضانا وعائالتهم ،أصبح لدينا فهم أفضل
الحتياجاتهم الفريدة .يمكننا تقديم المزيد من الرعاية
المناسبة لهم ودعمهم ليكونوا مشاركين نشطين
في رحلة رعايتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن
عالجهم ،كل ذلك يؤدي إلى نتائج سريرية أفضل
وتجربة أكثر إيجابية تتمحور حول المريض نفسه،
وهناك أمثلة عديدة على ما أقول ستطلعون عليها
في هذا التقرير.
ً
أيضا مرور عام على انتشار الوباء
شهد العام 2021
وتأثيره على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء
العالم .خالل هذا الوقت ،أثبت سدرة من جديد
ً
ً
خاليا من
مرفقا
قدرته على الصمود ،فقد بقي
كوفيد ،19-وحافظ على سالمة موظفيه ومرضاه
وعائالتهم.
ً
فاعال في دعم الجهود
دورا
كذلك لعب سدرة للطب
ً
الوطنية للتصدي للفيروس من خالل إنشاء مركز
اختبار يقدم أسرع نتائج اختبار  PCRفي الدولة.
نشرت فرق علوم األمراض واألبحاث في سدرة
للطب دراسات وأوراق بحثية رائدة ،لم يقتصر تأثيرها
على النطاق المحلي فحسب ،بل تم االعتراف بها
ً
ً
جزءا من
دوليا لكونها مبتكرة وتعليمية وشكلت
المنهجيات العملية الفضلى.
في العام الماضي ،عقدنا شراكة مع الخطوط الجوية
القطرية المصنفة كواحدة من أفضل خمس شركات
طيران آمنة في العالم ،لتقديم دورة تدريبية محددة
الستكشاف تطبيق إدارة موارد الطاقم في مجال
الرعاية الصحية .يوفر قطاعا الرعاية الصحية والطيران
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خدمات تتضمن أنظمة معقدة ً
جدا ،فهما يوظفان
مهنيين من ذوي التعليم العالي ويحاوالن تأدية
ً
غالبا في ظل ظروف
مهامهما على أكمل وجه،
مرهقة وضاغطة ،ويستجيبان مع احتياجات وخيارات
وقيم المرضى والعمالء .وهذا هو النهج الذي
نعتقد أنه سيساعدنا على االستمرار في سعينا
نحو سالمة المرضى ،حيث يمكن تطبيق المعرفة
والخبرة مع ضمان السالمة والجودة ،السيما تلك
المتعلقة بمفهوم العنصر البشري ،على نموذج
رعاية المرضى في سدرة للطب.
وفي العام نفسه ،واصلنا دعم المستشفى في
التحضير إلعادة اعتماد  JCIAفي فبراير .2023
ً
أيضا من المستشفيات القليلة في العالم
نحن
التي تدمج خدمات الرعاية السريرية بشكل وثيق مع
أولويات البحث والتعليم ،من خالل برنامج للتميز
مبني على أساس الطب الشخصي .في عام ،2021
طبقت فرقنا البحثية السريرية المتعددة برامج الطب
الدقيق الناجحة على العديد من األطفال المولودين
بحاالت صحية معقدة أو بأمراض نادرة.
مع انتقالنا إلى العام  ،2022سنواصل التعاون
الداخلي مع طاقمنا الطبي وغير الطبي ،وكذلك
مع شركائنا لتعزيز دور المستشفى كمزود رئيسي
للرعاية الصحية في قطر ،مع التركيز بشكل أساسي
على تحسين ثقافة السالمة.

البرفسور زياد حجازي
أستاذ طب األطفال والطب
رئيس الخدمات الطبية
رئيس مركز القلب في سدرة للطب
المدير الطبي  -مكتب الشؤون الدولية لخدمات
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الجودة
ً
معتمدا من اللجنة الدولية
بصفته مستشفى
المشتركة ( ،)JCIيحرص سدرة للطب على أن
يضع مرضاه وعائالتهم في صميم كل ما يقوم
به .نحن في سدرة ندرك تمام اإلدراك أن برنامج
الجودة القوي يتطلب تقديم رعاية آمنة عالية الجودة
ً
وفرقا
تستلزم بدورها وجود هياكل وقيادة وثقافة
وتكنولوجيا وعمليات وأساليب وأدوات للتحسين من
أجل تحقيق النتائج المرجوة .على مدى االثني عشر
ً
شهرا الماضية عملنا على تحسين عمليات الجودة
السريرية في سدرة للطب .لقد واصلنا تطوير
مقاييس البيانات األساسية لدينا وعملنا مع شركائنا
في مختلف أقسام المستشفى على مراجعة بياناتنا
والتأكد من أن المعلومات المقدمة دقيقة وموثوقة.
ومن خالل تحسين واستخدام بيانات المستشفى
ومقارنة إنجازاتنا بإنجازات المستشفيات الدولية،
واصلنا تحديد فرص التحسين.
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نحن نستخدم البيانات إلضفاء المصداقية على
بدال من اتخاذ
عملية صنع القرار في سدرة للطبً ،
بناء على الرأي الشخصي فقط.
القرارات ً
ً
أساسيا لقياس
مؤشرا
في عام  ،2021اخترنا 49
ً
األداء ،وكان من بينها المؤشرات التي أقرتها وزارة
الصحة العامة واللجنة الدولية المشتركة .اختار
ً
ً
وفقا لعدد
أيضا جمع البيانات
فريق التمريض
من مؤشرات جودة التمريض في قاعدة البيانات
الوطنية لمؤشرات جودة التمريض ( ،)NDQIوقد
أضفنا تلك المؤشرات إلى لوحة معلومات قياس
كال من النتائج
األداء األساسية .شملت المؤشرات ً
واإلجراءات العملية .في نفس العام ،عملت فرق
الجودة واالعتماد السريري وتحسين تجارب المرضى
ً
معا لتحليل مالحظات المرضى
وإدارة المخاطر
وتقارير الفعاليات والمخاطر الستخدامها في تحديد

فرص التحسين .عملنا على تحسين عمليات استقبال
الشكاوى والنظر فيها ،ودعمت األقسام بعضها
البعض لمعالجة مخاوف المرضى بشكل شامل
وفي الوقت المناسب.

الدروس المستفادة .وعالوة على ذلك ،استخدمنا
األقسام عالية األداء في المستشفى لتكون بمثابة
القدوة لألقسام التي تحتاج إلى دعم وتحسين
إضافي.

أثناء هذا التقدم ،طورنا طرق التواصل عن األحداث
السلبية وشيكة الوقوع ،ودرسنا تعليقات المرضى
وإدارة المخاطر ،واغتنمنا كل فرصة الطالع
الموظفين على اتجاهات اإلبالغ عن الحوادث .تضمن
البرنامج اجتماعات رسمية وجوالت كبرى وجلسات
تعليمية ورسائل إخبارية وإلكترونية .لقد تعاونَّ ا
مع قادة الجودة على مستوى المستشفى وفرق
التعليم ومجلس جودة التمريض إليصال وتعميم

من خالل تقديم تعليم الجودة واالعتماد السريري،
ً
جنبا إلى جنب مع األطباء في مختلف أقسام
عملنا
ً
مؤخرا بالعمل مع شركاء
المستشفى ،كما بدأنا
خارجيين الستكمال العروض التعليمية للمؤسسة.
لقد قدمنا برامج تعليمية محددة تتعلق باإلبالغ
عن الحوادث وإدارتها ،وقمنا بقياس جمع البيانات
بشكل عام.
وإدارتها وتحسين سير العملية
ٍ
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الوقاية من العدوى
ومكافحتها
يواصل فريق سدرة للطب جهوده للوقاية من
ً
حرصا منه على
العدوى ومكافحتها بشكل استباقي،
إعطاء األولوية لسالمة المرضى في جميع أنحاء
المستشفى .تواصل قيادة الوقاية المساهمة
في تطوير البرنامج الوطني للوقاية من العدوى
ومكافحتها ،وتشارك في تطوير سياساتها ومبادئها
التوجيهية.
تعتبر نظافة األيدي حجر الزاوية في الوقاية من
العدوى ومكافحتها .يقوم برنامج نظافة اليدين في
سدرة للطب على األدلة ويتمتع بمصادر جيدة.
في عام  ،2021تخطى المستشفى نسبة االمتثال
بنظافة اليدين البالغة  ٪90على مدار العام .أما
المناطق السريرية التي لم تصل درجاتها إلى الهدف
أو تتجاوزه ،فقد قامت بتنفيذ خطط للتحسين
وخضعت للمراقبة .وقد تم إطالق جائزة الوقاية من
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العدوى ومكافحتها ،التي تكرم وتحتفل بالعمل الرائع
الذي قامت به الفرق واألفراد في مجال الوقاية
من العدوى ومكافحتها ،وتم اعتمادها لتكون جائزة
سنوية.
احتفل سدرة للطب بيوم منظمة الصحة العالمية
لنظافة األيدي في  5مايو وأسبوع قطر للوقاية
من العدوى ومكافحتها ،من خالل تنظيم أنشطة
ترفيهية وتعليمية لرفع مستوى الوقاية من العدوى
ً
أيضا فرصة لتذكير موظفينا
ومكافحتها .كانت هذه
ومرضانا وزوارنا بأهمية نظافة اليدين.
هناك برنامج قوي لتثقيف الموظفين ،وقد عمل
الفريق بشكل تعاوني مع فرق تعليم التمريض
والقبالة والتعليم الطبي لضمان حصول جميع
الموظفين والطالب الجدد على التوجيه السريري
المناسب.

ً
أمرا بالغ
تعد بيئة رعاية المرضى النظيفة واآلمنة
األهمية للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية
الصحية .يواصل فريق الوقاية من العدوى
ومكافحتها عمله كعضو أساسي نشط في الفرق
متعددة التخصصات التي تجري عمليات تدقيق
التنظيف اإلداري بقيادة خدمات الفنادق ،باإلضافة
إلى جوالت بيئة الرعاية التي يقودها قسم سالمة
المرافق.

بكوفيد 19-لكل من المرضى والموظفين .وشمل
ذلك تنفيذ استراتيجيات مثل وضع قيود على زيارة
المرضى ،واالستخدام المناسب لمعدات الحماية
الشخصية ،والتباعد االجتماعي ،وفحص األمراض
المعدية للمرضى والموظفين والزوار ،وإعطاء
لقاحات كوفيد 19-للموظفين والمرضى باستخدام
لقاح فايزر .لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت عدوى
بكوفيد 19-داخل المستشفى.

ال يزال كوفيد 19-يمثل قضية الساعة بالنسبة
للمستشفى ،حيث يتمثل الهدف الرئيسي في
ً
حاليا من هذا الفيروس.
الحفاظ على سدرة للطب
تم تطبيق نهج متعدد الجوانب لتقليل خطر اإلصابة
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خدمات األطفال
واليافعين
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خدمات األطفال
واليافعين
ً
نهجا متعدد
تتخذ خدماتنا لألطفال والشباب
التخصصات لرعاية المرضى وعائالتهم .تتألف
فرق خدمات األطفال من خبراء في مجاالت الطب
والجراحة والتمريض والخدمات االجتماعية واالهتمام
بحياة الطفل والطب النفسي وغير ذلك ،وجميع هذه
الفرق ملتزمة بضمان تلبية احتياجات الطفل بأعلى
معايير الرعاية الممكنة.

ً
عالميا
لدينا برامج سريرية متميزة وأطباء معترف بهم
ً
بعضا من أفضل
كل في اختصاصه .لقد استقطبنا
الخبراء في العالم ينتمون إلى أكثر من  80جنسية،
لرعاية مرضانا ،من قطر وخارجها.

الخدمات:
طب األطفال ( 18 - .سنة)
طب المراهقين

العناية المركزة ()NICU Level IV ،PICU ،CICU

أمراض القلب وطب القلب التدخلي

المراقبة العصبية أثناء الجراحة

الصحة النفسية لألطفال والمراهقين

مركز السموم الوطني

الجلدية

أكسجة غشائية خارج الجسم لحديثي الوالدة واألطفال

طب األطفال التنموي

غسيل الكلى لحديثي الوالدة

وحدة مراقبة الصرع

طب الكلى

أمراض الجهاز الهضمي

مخبر التشخيص العصبي

طب األطفال العام :ثانوي

علم األعصاب

طب األطفال العام :ثالثي

مخبر فحص وظائف الرئة

علم الوراثة وأمراض االستقالب ( 14 - .سنة)

طب إعادة التأهيل

أمراض الدم واألورام

الروماتيزم

غسيل الكلى ،غسيل الكلى البريتوني والفصد

برنامج الدفاع عن األطفال في سدرة

األمراض المعدية

مخبر النوم (لألطفال)

خدمات الحقن

الزرع (الكلوي) وتنسيق الزرع

التسجيل المستقبلي حسب الموضوع في مناطق الخدمة السريرية
ً
حصرا.
(المرضى  +الضوابط) موظفو سدرة
أمراض الغدد الصماء والسكري

860

الصحة النفسية...

814

أمراض الجهاز الهضمي /أمراض الكبد.
طب األطفال العام  /المراهقين ...

347

المناعة ،االلتهابات.

332

علم األعصاب

287

علم الوراثة والطب الجيني
أمراض الكلى وغسيل الكلى
مركز القلب

479

277
236

202

أمراض الدم واألورام
165
األنف واألذن والحنجرة  /السمعيات  /جراحة الفم والوجه والفكين
150
خدمات العناية المركزة ... /
80
طب األطفال العام  /المراهقين أمراض الرئة  /الجهاز التنفسي ...
69
حديثو الوالدة
28
عيادات أخرى ...
21
الخدمات النسائية
17
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طب األطفال

أمراض الجهاز الهضمي

حديثو الوالدة
اإلنجازات

يضم مستشفى سدرة للطب وحدة عناية مركزة
لحديثي الوالدة وهي الوحيدة من المستوى الرابع
ً
مؤشرا يتم رصدها لكل
في قطر مع أكثر من 150
طفل يتم استقباله .نستقبل األطفال األكثر مرضاً
أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية معقدة،
حيث تخضع نسبة عالية ً
جدا منهم ( 25بالمئة) لعملية
جراحية كبرى في سدرة للطب.
رغم التعقيدات ،إال أننا فخورون بمعدل البقاء
على قيد الحياة لمرضى وحدة العناية المركزة
لحديثي الوالدة لدينا ،والتي بلغت  95.4في
المئة في عام  .2021نحن جزء من قاعدة
بيانات شبكة فيرمونت أكسفورد العالمية،
التي تقيس أكثر من  1300وحدة عناية مركزة
لحديثي الوالدة في العالم.
منذ يناير  ،2021ولتجنب الحاالت العصيبة لألطفال،
يتم إجراء تدخالت طب العيون مثل الليزر أو حقن
العين بجانب السرير في وحدة العناية المركزة
ً
أيضا برنامج الفتق الحجابي
لحديثي الوالدة .لدينا
ً
بدءا
الخلقي الذي يقدم مجموعة كاملة من الخدمات
وصوال إلى متابعة حالة
من فترة ما قبل الوالدة
ً
الطفل بعد خروجه من المستشفى .يقدم البرنامج
بيانات لقياس األداء ،وتتطابق النتائج مع المراكز
الدولية األخرى المعروفة .في عام  ،2021كانت هناك
سبع حاالت تلقت رعاية فعالة ،شفي من أصلها
ست (  )٪86وتم تخريجهم من المستشفى.
لدينا عدد من مشاريع تحسين الجودة داخل قسم
العناية المركزة لحديثي الوالدة  .في عام ،2021
قمنا بمراجعة أكثر من  100مبدأ من المبادئ
التوجيهية لوحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة،
لضمان اتساق الرعاية وجودتها .تم تنفيذ نهج حزمة
الرعاية «لعدوى مجرى الدم الصفرية المرتبطة بخط
مركزي» .في عام  ،2021انخفض معدل اإلصابات
من  3.8إلى  2.8لكل  1000خط في اليوم.
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تم إطالق عيادة ما بعد الخروج من المستشفى في
يناير  ،2021للتأكد من تقييم حالة أي طفل يخرج من
وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة من قبل فريق
وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة بعد يومين.
هذا كفيل بطمأنة الوالدين ويضمن عملية خروج
آمنة من المستشفى.
ً
حاليا تدريب موظفي وحدة العناية المركزة
يتم
لحديثي الوالدة في برنامج التعليم التنموي
العصبي لألسرة والطفل الرضيع ،الذي يتيح
رعاية تنموية داعمة لجميع األطفال وأسرهم .أحد
مؤشرات األداء الرئيسية لهذا النهج هو معدل
الرضاعة الطبيعية عند الخروج .تعتبر الرضاعة
الطبيعية صعبة للغاية عندما يولد األطفال قبل
األوان أو عندما يكونون مرضى للغاية .إن تغذية
الطفل بحليب األم عند خروجه من المستشفى هو
عالمة على مشاركة األم الفعالة .كان معدل الرضاعة
الطبيعية  65في المئة عند الخروج من وحدة العناية
المركزة لحديثي الوالدة في عام ( 2021المجموعة
المثلى) ،مقارنة بنسبة  50-40في المئة في
وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة المماثلة في
الواليات المتحدة األميركية.
كانت وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة في
سدرة للطب الموقع الوحيد في الشرق األوسط
الذي شارك في تجربة سريرية كبيرة متعددة المراكز
لألطفال الخدج المصابين بمتالزمة عسر التنفس
الحاد .أجريت الدراسة في ثالثة وثالثين وحدة عناية
مركزة للمواليد في أحد عشر دولة ،ونُ شرت النتائج
في مجلة الجمعية الطبية األميركية ( )JAMAفي
ديسمبر .2021كانت هذه واحدة من أولى التجارب
السريرية العشوائية التي أجريت في سدرة للطب.
تُ عتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في عالجات
الخدج.
األطفال
َّ

يقدم قسم أمراض الجهاز الهضمي في سدرة
للطب خدمات حديثة ومتعددة التخصصات لألطفال
الذين يعانون من جميع أشكال اضطرابات الجهاز
الهضمي والكبد والتغذية .كما أنها تدعم خدمات
التعليم العالي األخرى في جميع أنحاء قطر والشرق
ً
وفقا
األوسط .يقوم القسم ،الذي تم تأسيسه
للمعايير الدولية ،بإدارة خدمة تتمحور حول المريض
واألسرة ،وتشمل مجموعات دعم األسرة وأيام لدعم
األسرة.
في عام  ،2021أدخل القسم تسريب إنفليكسيماب
السريع ألطفال في مركز الحقن ،مما َّ
قلص فترات
االنتظار بشكل كبير وأفسح المجال الستيعاب المزيد

من المرضى .كما تم اطالق أولى عيادات عالج
أمراض األمعاء االلتهابية وزرع الكبد ،وعيادات بإدارة
ممرضات باإلضافة إلى عيادة معالجة فيروسات
األطفال كجزء من خدمة الكبد العامة ،والتي تعد
األولى من نوعها في الشرق األوسط.
ً
فاعال في شبكة
شريكا
يعتبر القسم
ً
 ImprovementCareNowالدولية التي تتعاون
ً
موقعا ألمراض الجهاز الهضمي
مع أكثر من 110
ً
علما بأن سدرة للطب هو المركز الوحيد
لألطفال،
خارج أميركا الشمالية وأوروبا.

تحسين حياة األطفال المصابين
بأمراض الجهاز الهضمي
هناك العديد من األطفال والشباب الذين يعانون
من فشل في األمعاء بسبب مشاكل امتصاص
خلقية (متالزمة األمعاء القصيرة أو مرض التهاب
جراحية ،وهم ال
األمعاء أو السرطان) أو ألسباب
ّ
يستطيعون أو يجب أال يتلقوا التغذية أو السوائل
عن طريق الفم .وفي هذه الحالة هم يحتاجون إلى
استكمال العناصر الغذائية من خالل طرق التغذية
الوريدية الشاملة.
سدرة للطب هو أول مستشفى لألطفال لديه
برنامج لعالج الفشل المعوي يقدم التغذية الوريدية
الشاملة لألطفال والشباب المصابين بأمراض الجهاز
الهضمي .يتوفر البرنامج في العيادة بالمستشفى
ً
تدريبا على العالج عبر الخاليا ( )TPNفي
ويتضمن
المنزل.
ً
عاما ،هو أحد مرضى الجهاز
ناصر األبهق18 ،
الهضمي في سدرة للطب .تقول والدته" :كعائلة،
وجدنا أن التدريب على الخدمة المنزلية الذي يقدمه
سدرة للطب مفيد للغاية .إنه لمن دواعي ارتياحنا أن
نكون قادرين على القيام بالتغذية الوريدية الكاملة
لناصر في منزلنا .لقد قام فريق العيادة بتوجيهنا
ً
علما بأننا نستطيع التواصل مع أعضاء
خطوة بخطوة،
الفريق كلما دعت الحاجة لذلك .نحن ممتنون للفرصة
التي أتيحت لنا ،ال سيما أثناء الجائحة حيث لم نكن
مضطرين إلى إبقاء ولدنا في المستشفى طوال
الوقت من أجل الحصول على العالج".
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الطب التأهيلي
في أوائل عام  ،2021أنشأ قسم الطب التأهيلي
عيادة متعددة التخصصات الضطرابات الحركة ،والتي
ساعدت على معالجة مشاكل مثل التشنج (تصلب
العضالت الذي ال يمكن السيطرة عليه) وخلل التوتر
العضلي (الحركات الالإرادية أو االهتزازية أو االلتواء)
لدى األطفال والشباب الذين لم يستجيبوا لألدوية
والعالج ،والذين تؤهلهم حالتهم لالستفادة من
أحدث التدخالت الجراحية المتاحة في سدرة للطب.

الطب النفسي
يعمل في العيادة فريق من المتخصصين في طب
إعادة التأهيل والطب الطبيعي والعالج الوظيفي
وطب األعصاب وجراحة األعصاب.
في عام  ،2021قام فريق اضطرابات الحركة بزرع
مضخة باكلوفين داخل القراب ( )ITBفي مريض
شاب  -ألول مرة في قطر.

أول جراحة بضع الجذر الظهري االنتقائي في قطر لمريض
يعاني من الشلل الدماغي
تمت إحالة أيدن ابن الثماني سنوات ،إلى عيادة
اضطرابات الحركة في سدرة للطب ،للخضوع
لبضع الجذر الظهري االنتقائي .بضع الجذر الظهري
االنتقائي هي جراحة في العمود الفقري تُ جرى
عادةً على األطفال المصابين بالشلل الدماغي
خاصة أولئك الذين لم يستجيبوا للعالج
ً
التشنجي،
يحسن بضع الجذر الظهري
واألدوية .يمكن أن
ّ
االنتقائي الحركة ،ويقلل من األلم ويخفف من تشنج
األطراف السفلية .بعد الجراحة التي أجراها أيدن في
ً
قادرا على حمل وزنه
سدرة للطب عام  ،2021أصبح
بمساعدة جهاز المشي.

ً
ً
حيويا في دعم
دورا
لعب قسم الطب النفسي
تطوير المبادئ التوجيهية السريرية الوطنية في
دولة قطر لعالج االكتئاب والقلق والصحة النفسية
عند الوالدة واالضطرابات المرضية المشتركة.
نتلقى اإلحاالت من جميع أنحاء الدولة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر مؤسسة حمد الطبية
ومؤسسة الرعاية الصحية األولية والمستشفيات
والعيادات والمدارس الخاصة.
يمتد نهجنا في الصحة النفسية ليشمل إعداد
األطفال للحصول على الدعم واألدوات المناسبة.
توسع برنامج سفراء صحة الطالب ،الذي تأسس
َّ

قبل بضع سنوات بالتعاون مع مؤسسة قطر في
عام  ،2019ليشمل خمس مدارس إضافية تابعة
لمؤسسة قطر .تم تصميم هذا البرنامج للمساعدة
في التوعية بالصحة النفسية وتقليل وصمة الخجل
من هذا المرض بين الطالب.
في مارس  ،2021تم تعيين قسم الطب النفسي
في سدرة للطب كمركز متعاون مع الجمعية العالمية
للطب النفسي .ال يوجد سوى ثمانية من هذه
المراكز على مستوى العالم وسدرة للطب هو المركز
الوحيد المخصص لألطفال والنساء.

رحلة رعاية فارس
فارس طفل في السابعة من عمره يعاني من
اضطراب طيف التوحد .بعد معاناة استمرت لسنوات
لفهم سلوك ابنهما وإدارته ،أحضر والدا فارس
ولدهما إلى عيادة طب المراهقين في سدرة للطب،
حيث خضع لتحول إيجابي للغاية خالل فترة قصيرة
لم تتجاوز الخمسة أشهر.

ً
أخيرا من
من خالل عملية تعاونية ،تمكن والداه
الحصول على النصيحة المفيدة والمعرفة العملية
الالزمة للتحكم في محفزات ابنهما وتنظيم سلوكه
مع تلبية احتياجاته وتحقيق الراحة له.
"لقد كانت هذه رحلة رائعة من النمو والتفاهم
ً
جميعا" .نجالء فتحي ،والدة فارس.
والقبول لنا

يقول والدا أيدن" :إن رؤية التقدم الذي يواصل
ً
غير
أيدن إحرازه تشجعنا على المضي
قدما .لقد َّ
اليوم الذي وقف فيه بمساعدة جهاز المشي حياتنا
كلها .أعطانا األمل وأكَّد لنا أننا اتخذنا القرار الصحيح.
كل يوم هو يوم مليء باألمل واإللهام .نحن نتعاون
مع فريق سدرة للطب لمساعدة أيدن على بناء
ً
شكرا لكم!"
قوته.
بضع الجذر الظهري االنتقائي هي عملية جراحية
متخصصة للغاية في جراحة األعصاب ،ال يجريها
سوى عدد قليل من مستشفيات األطفال في
العالم .تعتبر جراحة بضع الجذر الظهري االنتقائي
التي أجريت أليدن األولى من نوعها في المنطقة
لتحسين الحركة لدى األطفال المصابين بالشلل
الدماغي.

الغدد الصماء
في عام  ،2021قام قسم الغدد الصماء بتطبيق بروتوكول ألنظمة توصيل األنسولين اآللية لألطفال
المصابين بداء السكري ،هو األول من نوعه في قطر .قطر هي إحدى الدول الخمس األولى في العالم
التي بدأت هذا العالجُ .يظهر المنشور والنتائج أن مستشفانا يتصدر أعلى المستويات عند مقارنته بالمراكز
الدولية األخرى.
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األداء
أهم  5إجراءات  -جراحة األطفال
٤٩٢

5,٦٠٢

جراحات أطفال
رئيسية (أو  10-1و)12

• جراحة الجنين

• الجراحة العامة وجراحة الصدر
• جراحة االعصاب

إصالح فتق
إربي

١٧٢

• جراحة العظام

• طب األنف واألذن والحنجرة

• الجراحة التجميلية والقحفية الوجهية
• جراحة المسالك البولية

اإلنجازات :قسم الجراحة
ً
نظرا لجودة تدريب
• حصل برنامج اإلقامة في قسم جراحة األعصاب في سدرة للطب على اعتماد ACGME-I
المقيمين.
• مبادرة تحسين الجودة لرعاية األطفال المصابين بالتهاب الزائدة الدودية ،والتي تشمل فريق عمل متعدد
التخصصات مؤلف من فريق الجراحة العامة ،وممرضات الجناح الخامس في برج  ،Bوفريق األمراض المعدية،
واألشعة التداخلية والصيدلة السريرية.
• عيادة متعددة التخصصات مؤلفة من فرق الصرع وجراحة األعصاب وطب األعصاب – حصلت على مرتبة التميز.
• إطالق خدمة أورام العظام بين سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية.
• برنامج جراحة المجاري التنفسية المخصص لألطفال وإنشاء برنامج مجرى التنفس الحرج في الفترة المحيطة
بالوالدة.

عدد الحاالت

فحصت الفرق الجراحية الثمانية المتخصصة  4286
حالة ( 4621عملية جراحية 8536 ،ساعة أثناء العملية)
– األعداد ال تشمل العمليات التي تم إجراؤها خارج
غرف العمليات ،مثل قسم الطوارئ أو في األجنحة.
شكلت هذه الحاالت  49في المئة من األنشطة
الجراحية  /اإلجرائية التي أجريت تحت التخدير في عام
 9524( 2021حالة).
شكلت الجراحة العامة  37.1في المئة من األنشطة
الجراحية  /اإلجرائية في المستشفى في عام ،2021
للحاالت التي أجريت تحت التخدير.

ختان

١٦٩

خزعة تنظير
مريء

جراحة األطفال
• جراحة القلب

٢٠٩

تنظير
بطن

٢٠٦

تثبيت
خصية

الحاالت المختلطة

 59.4بالمئة اختياري 40.6 ،بالمئة عاجل  /طارئ.

مقارنة بالعام 2020
 59.4بالمئة اختياري 40.6 ،بالمئة عاجل  /طارئ.
ارتفع الحجم اإلجمالي للحاالت بنسبة  21.6بالمئة عن
عام  ،2020رغم استمرار الجائحة الحالية.

التصنيف حسب التخصص
التخصص

 #الحاالت

 ٪من إجمالي القسم

• إجراء زرع عظام مخصص لبرنامج السمع وبرنامج اختبار تحفيز الدماغ السمعي لألطفال.

عام  /صدري

1,590

37.1٪

• تعيين أعضاء برنامج القحف الوجهي المخصص متعدد التخصصات ،فريق العناية المعقدة ،فريق متعدد
التخصصات تنفسي هضمي ،فريق التليف الكيسي.

جراحة المسالك البولية

605

14.1٪

جراحة العظام

602

14.0٪

جراحة تجميلية /وجهية قحفية

561

13.1٪

طب األنف واألذن والحنجرة

521

12.2٪

جراحة االعصاب

183

4.3٪

طب العيون

169

3.9٪

جراحة األسنان  /الفم

55

1.3٪

العدد اإلجمالي

4286

100٪

• خدمة شق القصبة الهوائية المخصصة لألطفال  -األولى في دول مجلس التعاون الخليجي.

• برنامج فحص السمع لحديثي الوالدة.
• بدء جراحات الغدة الدرقية والغدة الدرقية في سدرة للطب.
• انضمام وتدريب أول زميل في جراحة التجميل لألطفال ،وأول مقيم في قسم الجراحة التجميلية بمؤسسة
ً
اعتبارا من يناير .2021
حمد الطبية
• إنجازات الجودة في الجراحة :إطالق مركز اختبار كوفيد لحماية المرضى الذين سيخضعون للجراحة والموظفين
ً
مريضا تم
أثناء جائحة كوفيد .19-نقوم اآلن بفحص جميع حاالت الدخول إلى المستشفيات بإجمالي 15.517
فحصهم في عام  2021وحده.
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التخصص

ساعات العمل

 ٪من إجمالي القسم

عام  /صدري

2,888

33.8٪

جراحة المسالك البولية

1,410

16.5٪

جراحة العظام

1,274

14.9٪

جراحة تجميلية /وجهية قحفية

1,207

14.1٪

طب األنف واألذن والحنجرة

749

8.8٪

جراحة االعصاب

667

7.8٪

طب العيون

205

2.4٪

جراحة األسنان  /الفم

136

1.6٪

العدد اإلجمالي

8,536

100٪

عالج األورام العظمية
ً
عاما تمت إحالته إلى
م.أ .فتى يبلغ من العمر 12
سدرة للطب بسبب مشية غير طبيعية ،مما تسبب
في إصابته بالعرج .أشارت عمليات المسح األولية
إلى وجود اختالف في طول ساقيه ونطاق محدود
للحركة في وركه األيمن ،سببها آفة عظمية في
نفس الورك .بعد التصوير المقطعي على الحاسوب
والتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات علم
األمراض ،تم التأكيد على أن اآلفة كانت في الواقع
ورم عظمي غضروفي.
تمت إزالة اآلفة العظمية في مفصل فخذ م.أ .في
عملية جراحية استغرقت خمس ساعات كانت من
أولى الجراحات التي أجريت في إطار خدمة جراحة
أورام عظام األطفال المشتركة الجديدة التي يقدمها
سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية.

أولى الجراحات في قطر2021 :

ً
ً
قادرا على
تماما وأصبح
تعافى م.أ .منذ ذلك الحين
تحمل الوزن بالكامل على طرفه األيمن السفلي.
ً
ً
قادرا على ممارسة أنشطته
علما بأنه أصبح اآلن
اليومية دون قيود أو إزعاج أو ألم.

تعاون فريق الجراحة وجراحة القلب في حالة ورم ويلم المعقدة .تضمنت العملية استئصال الكلية
الجذري ،استئصال الخثرة  IVCمع المجازة القلبية
إجراء شق جذري ظهراني انتقائي للتشنج في الساقين

استئصال نصف الكرة المخية لعالج الصرع المستعصي

"نشكر الله على شفاء ابننا برعاية الفريق الرائع في
سدرة للطب .كما نتقدم بالشكر من كل من ساعده
طوال رحلته ،يا لها من نعمة أن نحصل على مثل
هذه الرعاية الكبيرة في قطر ألطفالنا .نحن ممتنون
ً
حقا" .والدا م أ.

استئصال المفصل التاجي بالمنظار لتشوه الجمجمة
استئصال الغشاء المفصلي بالمنظار لتشوه الجمجمة
كي الضفيرة المشيمية الستسقاء الرأس عند المولود
إعتام عدسة العين الخلقي
الحول بما في ذلك الميالن
رأب األوعية الدموية بالبالون
حقن الشبكية وداخل الجسم الزجاجي في حاالت اعتالل الشبكية الخداجي

أول ترميم لعظم الفخذ القريب من ساركوما إوينغ مع تطعيم عظمي وعائي حر ورأس عظم الفخذ
األصلي يتم إجراؤه في العالم ،في سدرة للطب
إدارة تسرب السائل النخاعي في التهاب األذن الوسطى المزمن والتهاب السحايا المتكرر

عملية جراحية مدتها  20ساعة لمريض مصاب بنوع نادر من سرطان العظام
نجح فريق بقيادة سدرة للطب ،بالشراكة مع مؤسسة
حمد الطبية ،في إجراء جراحة تقويم عظام تجميلية
رائدة ،وأنقذ حياة وطرف فتاة تبلغ من العمر أربع
سنوات مصابة بسرطان ساركوما إوينغ.

إنشاء برنامج رعاية فغر القصبة الهوائية مع  74بالمئة من مرضانا الذين يديرون فغر القصبة الهوائية
في المنزل

كانت هذه الجراحة األولى من نوعها معقدة وفريدة
من نوعها ،حيث جمعت بين وظائف متعددة في
مكان واحد .كان الهدف األساسي من العملية
هو إزالة سرطان العظام الذي يهدد حياة الطفلة،
باإلضافة إلى الحصول على أفضل النتائج من حيث
الوظيفة والنمو المستقبلي والحفاظ على مفصل
ورك المريضة.

عملية تخفيض قبة الجمجمة الجذري في حالة استسقاء الرأس  /ضخامة الرأس

"ال يمكن للكلمات أن تصف االمتنان الذي نشعر به
تجاه فريق سدرة للطب بأكمله .نحن مرتاحون للغاية
لنتائج الجراحة والرعاية الالحقة التي ال تزال ابنتنا
تتلقاها" .والدا المريضة.

إدارة التحبيب داخل الرغامى بالمنظار

بدء تنظير األنف عند األطفال المصابين بالشخير
إصالح رتق الكورال الثنائي بالمنظار بدون دعامة

أول مرة في العالم :إعادة بناء الفخذ مع سديلة حرة ذاتية والحفاظ على األوعية الدموية الدقيقة
لمشاش رأس الفخذ
نهج التدخل األدنى (بما في ذلك الوصول الجفني) إلى تعظم الدروز الباكر التاجي
ميتروفانوف مونتي روبوتي
زرع كلية من متبرع متوفى
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مركز القلب
يتميز مركز القلب في سدرة للطب ببرنامج خدمات
شامل ،إذ يوفر جميع العناصر المطلوبة لتقديم
أفضل النتائج ورعاية آمنة عالية الجودة لألطفال
والبالغين المصابين بعيوب القلب الخلقية .منذ
إنشائه ،يوفر مركز القلب البيئة المثالية للمرضى
ً
بدءا من التشخيص
الذين يعانون من حاالت معقدة،
قبل الوالدة إلى المتابعة طويلة األمد ،كل ذلك في
مكان واحد.
نحن نقدم الرعاية الجراحية والطبية لجميع األطفال
(بما في ذلك حديثي الوالدة) سواء كانت أمراض

قلب خلقية أو أمراض قلب مكتسبة إلى جانب
أمراض القلب الخلقية لدى البالغين .نتائجنا تضاهي
نتائج أي برامج أخرى متوسطة أو كبيرة الحجم في
الغرب وأميركا الشمالية.
سدرة للطب واحد من مستشفيات األطفال القليلة
في العالم التي تقدم خدمة دعامة المجرى الهوائي،
التي يتم توصيلها من خالل وحدة العناية المركزة
للقلب.

في عام  ،2021أجرينا أكثر من  150عملية قلب بمعدل نجاح تجاوز ٪95
عدد حاالت الدخول إلى وحدة العناية المركزة للقلب  454حالة
 .1عدد اإلجراءات في مختبرات القلب التدخلي  380 -إجراء

أ .مختبر ICL EP
بICL CT .

جICL CCL .
دICL IR  .
نحن نطبق أحدث تقنيات الرعاية ونعمل بالتعاون مع
تخصصات وخبراء آخرين لتقديم إجراءات مختلطة.
لقد أنشأنا مجموعات عمل للمرضى الذين يعانون
من أمراض معقدة مثل البطين الوحيد أو متالزمة
القلب األيسر ناقص التنسج .نحن نعمل بشكل
وثيق مع فريق البحث التحويلي في سدرة للطب
إلجراء البحوث الجينية للمرضى المصابين بآفات
خلقية.
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إنشاء برنامج القلب االصطناعي لدعم األطفال
المصابين بأمراض خطيرة ،بالتعاون مع المراكز
الدولية في أميركا الشمالية وأوروبا.
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خدمات الطوارئ والرعاية
العاجلة لألطفال
يواصل قسم الطوارئ الخاص بطب األطفال في
سدرة للطب عمله كمركز لعالج إصابات األطفال من
المستوى األول في قطر ،حيث يقدم رعاية قائمة
على أفضل الممارسات المستندة إلى األدلة،
ً
عاما.
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 18
في عام  ،2021زار قسم طوارئ األطفال في سدرة
ما يقارب  92000طفل ويافع مع ما يقرب من 540
حالة أذى من المستوى  1والمستوى  .2أدخلنا أكثر
من  4600طفل كمرضى داخليين في المستشفى
الرئيسي.

58

منطقة عالج

استقبلت خدمات الرعاية العاجلة لدينا ،والتي تلبي
احتياجات األطفال المصابين بأمراض أو إصابات غير
طفال.
مهددة14568 ،
ً
ً
روادا في برنامج سدرة للدفاع عن األطفال،
بصفتنا
والذي تعامل في عام  2021مع أكثر من  220حالة،
واصلنا دعم األطفال الذين وقعوا ضحايا سوء
المعاملة أو اإلهمال .أما مركز السموم القطري
الرائد في سدرة ،وهو خط مساعدة مجاني يقدم
نصائح بشأن إدارة السموم ،فقد تلقى أكثر من
 2100مكالمة.

سـاعتــان

و 24دقيقة

متوسط مدة اإلقامة

46

طبيباً
وطبيبة
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87

من المرضى تم
عالجهم وتخريجهم
من المستشفى في
غضون  4ساعات

143

ممرضاً
وممرضة
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خدمات المرضى الدوليين
تقديم رعاية استثنائية للمرضى
من جميع أنحاء العالم
في كل عام ،يعمل فريق خدمات المرضى الدوليين
في سدرة للطب مع العائالت التي تأتي من خارج
قطر لتلقي رعاية متخصصة في مستشفانا .يقدم
فريقنا رعاية سلسة ويفهم أن لكل مريض دولي
احتياجات مختلفة .نحن ندرك أن السفر للحصول على
ً
مرهقا ،ونحرص
الرعاية في الخارج يمكن أن يكون
على تلبية االحتياجات الفريدة للمرضى وأفراد
األسرة قبل الزيارة وأثناءها وبعدها.

على الرغم من استمرار قيود السفر بسبب فيروس
ً
مريضا من دول أخرى
كورونا في عام  ،2021قصد 94
سدرة للطب من أجل الحصول على الرعاية والخبرة.
سعى المرضى للعالج في مجاالت تخصصنا التي
تشمل أمراض القلب واألعصاب والغدد الصماء
وجراحة العظام وجراحة األعصاب واألنف واألذن
والحنجرة وأمراض الرئة والتجميل والجراحة القحفية
الوجهية.

قصة أحد المرضى الدوليين
قلوب تنبض بالفرح
ً
ً
مصابا بعيب خلقي في
خديجا
ُولد الطفل عبد الله
القلب .في عام  ،2021نقله والداه إلى قطر بعد
إحالته من قبل طبيب قلب في الكويت إلجراء عملية
في القلب غيرت حياته.
"لقد أذهلتنا الرعاية التي تلقيناها في سدرة للطب.
ً
بدءا من خدمات
كانت العملية متكاملة برمتها،
المرضى الدوليين التي اهتمت بدخولنا إلى قطر،
رغم القيود التي فرضتها جائحة كوفيد .19-بمجرد
وصولنا ودخولنا  -شعرنا باهتمام المستشفى
برعاية الطفل وأولياء أمره .لقد أحببنا الطريقة التي
تفاعل بها الفريق مع طفلنا ،حيث أبقونا على اطالع
بكل خطوة من خطوات العالج .لقد كانوا رائعين.
وفي الواقع ،تمكن ابننا من العودة معنا إلى
الفندق بعد يوم واحد فقط من العملية ،كان األمر
مذهال .شعرنا بارتياح شديد لمعرفة مدى سرعة
ً
تعافيه .إنه ألمر رائع أن تمتلك قطر مستشفى مثل
سدرة للطب بمثل هذه المعايير الدولية العالية".

المرضى الدوليون
حسب البلد
األردن 4

الكويت 67

اليونان 2

اإلمارات العربية
المتحدة 2

المملكة العربية
السعودية 2

البحرين 2

أستراليا 1

إيران 1

سريالنكا 1

باكستان 1

السودان 1

لبنان 1

التخصص
47

١٣

9

أمراض القلب

طب األطفال العام

المسالك
البولية

٩

٣

3

األمراض العصبية

طب الغدد الصماء

٢

٢

تقويم العظام

أمراض الجهاز الهضمي

٢

٢

األمراض النسائية
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مصر 3

عمان 2

العراق 2

األنف واألذن
والحنجرة

الجراحة التجميلية  /القحفية الوجهية
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الخدمات
النسائية
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الخدمات النسائية
• التوليد
• طب األمومة والجنين والحمل عالي الخطورة
• أمراض النساء
• طب اإلنجاب (أطفال األنابيب)
• الجراحة التجميلية والطب
• طب العناية الداخلية  /الحادة

الطب والجراحة التجميلية
في عام  ،2021أطلقنا عيادة الطب والجراحة
جراحة التجميل الشهيرة الدكتورة
التجميلية ،بقيادة َّ
كيارا بوتي .تقدم العيادة خدمات إعادة بناء الثدي
وجراحات الوجه ونحت الجسم وعالجات الطب
التجميلي .يتم إجراء العمليات لضمان حصول
المرضى على أفضل النتائج الجمالية ،مع فترة
تعافي سريعة.

• خدمات الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالوالدة

التوليد

• خدمات الرعاية العاجلة للمرأة وتقييم الحالة

إن استمرارية الرعاية هي جزء ال يتجزأ من فلسفتنا
في مجال الرعاية الصحية في طب التوليد ،حيث
يقوم بها فريق من األطباء والقابالت المؤهلين
ً
عاليا والمعتَ مدين من مجلس اإلدارة .تتبع
تأهيال
ً
ً
نموذجا
رعاية التوليد في قسم الخدمات النسائية
ً
خاصا يتمحور حول المريضة ،حيث يتابع مقدم الرعاية
نفسه حالة المرأة الحامل خالل رحلتها قبل الوالدة
وصوال حتى الوالدة.
ً

• الموجات فوق الصوتية للمرأة
• دعم الرضاعة لألم
• العالج الطبيعي لصحة المرأة وإدارة األلم
تميز عام  2021بتوسعة العديد من الخدمات النسائية
تكامال
في سدرة للطب حيث واصلنا اتباع نهج أكثر
ً
وشمولية لرعاية مريضاتنا من خالل تقديم المزيد من
الخيارات لهن عندما يتعلق األمر بصحتهن وعافيتهن.
ً
عاليا ،يشمل
تأهيال
القسم مجهز بفريق ماهر ومؤهل
ً
األطباء والجراحين والقابالت والممرضات وأخصائيي
التخدير والتقنيين وخبراء الصحة النفسية في الفترة
المحيطة بالوالدة  -ما زلنا ملتزمين بدعم مريضاتنا
خالل رحلة حياتهن ،من الوالدة إلى توقف الطمث.

ً
ً
جديدا لقسم
رئيسا
تم تعيين الدكتور جوني عواد
خدمات المرأة .يتمتع الدكتور عواد بخبرة تزيد عن
ً
عاما في طب الغدد الصماء التناسلية والعقم،
25
ويشرف على مجموعة واسعة من خدمات النساء
في سدرة للطب ،تشمل أمراض النساء والتوليد
والطب اإلنجابي وطب األم والجنين والطب الباطني
وآالم البالغين والجراحة الطبية والتجميلية.

ً
ً
كبيرا من عام  2021لبناء جناح جديد
جزءا
لقد خصصنا
فاخر للوالدة (تم إطالقه عام  .)2022يضم الجناح

الطب اإلنجابي
ً
حديثا والذي يتمتع
كان الدكتور عواد ،الرئيس المعين
بخبرة واسعة في طب الغدد الصماء التناسلية
والعقم في المجاالت السريرية والبحثية والتعليمية
الطبية ،قوة دافعة رئيسية في زيادة تطوير خدمات
سدرة للطب في الطب اإلنجابي وأطفال األنابيب.
تم تصميم نموذج الرعاية لتقديم خطة عالج شخصية
للزوجين حسب تاريخهما الطبي وخصائصهما
الفردية واحتياجاتهما الشخصية .تم إنشاء النموذج
كخدمة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات
بما في ذلك استشارات الخصوبة والتلقيح داخل
الرحم والتخصيب في المختبر .يتيح برنامج تشخيص
الجينات قبل زراعتها الفرصة أمام األزواج الذين
يعانون من اضطرابات وراثية عائلية إلنجاب أطفال
أصحاء.
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ً
أيضا من خالل التشخيص
نتلقى الدعم المناسب
المتقدم للجنين وخدمات طب األم عالية الخطورة،
كما نوفر لمريضاتنا اللواتي يعانين من حاالت جنينية
وطبية معقدة كافة السبل للوالدة بأمان في سدرة
للطب ،بينما تتم رعاية أطفالهن حديثي الوالدة في
وحدة حديثي الوالدة المتقدمة.

ً
قريبا برنامجه للحفاظ على الخصوبة،
سيطلق القسم
والذي يعالج الحاالت الطبية الشديدة التي قد تهدد
ً
أيضا
إمكانات الخصوبة المستقبلية للمرأة .سيتم
تفعيل برامج العقم عند الذكور والصحة الجنسية من
خالل توظيف طبيب أخصائي في المسالك البولية
واإلنجابية للذكور.
ً
أيضا أول زميل في برنامج الزمالة
استقبل القسم
في طب الغدد الصماء التناسلية والعقم.

ً
قريبا لتشمل مجموعة من
ستتوسع العيادة
اإلجراءات التجميلية الموضعية ،مع تعيين طبيب
أمراض جلدية تجميلية للبالغين.

ستة أجنحة فاخرة مزودة  بوسائل الراحة والخدمات
لتعزيز راحة األمهات ورعايتهن.
شعرنا بالكثير من االعتزاز لحصول خدمة التخدير عند
الوالدة على مرتبة التميز من قبل جمعية تخدير
التوليد وطب الفترة المحيطة بالوالدة ،وهو تقدير
واضح لتميز رعاية التخدير عند الوالدة في قسمنا.
إن جمعية تخدير التوليد وطب الفترة المحيطة
ً
دوليا ،تمنح الشهادات
بالوالدة هي هيئة معترف بها
بناء على إجماع الخبراء والتوصيات القائمة على
ً
األدلة .يعني هذا التميز أن جودة وسالمة خدمة
تخدير البالغين في سدرة للطب تتساوى مع بعض
أفضل المستشفيات في العالم ،مثل جونز هوبكنز
وجامعة ستانفورد ومايو كلينك .وفق هذه الشهادة
ً
واحدا من مقدمي خدمات التوليد
ُيعد سدرة للطب
الخاصة الوحيدين في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي الحاصلين على االعتماد.

أمراض النساء
نحن مستمرون في محاولة إيصال رسالة صحية
قوية تحث الناس على اتخاذ إجراءات فعالة تتعلق
بالصحة اإلنجابية وأمراض النساء وخاصة فحص
سرطان عنق الرحم .نحن نعمل عن كثب مع مؤسسة
حمد الطبية كجزء من برنامج «الفحص والعالج»
على مستوى الدولة ،حيث يتم  الفحص في سدرة
ً
فورا لتلقي
للطب وبعده مباشرةً تتم إحالة المرضى
ً
أيضا في تقديم لقاحات فيروس الورم
العالج .بدأنا
ً
ً
فصاعدا.
عاما
الحليمي البشري للفتيات من سن 12
في هذا العام ،وضعنا األسس لبرنامج شامل
متكامل لفترة انقطاع الطمث مع خدمات جديدة من

المتوقع إطالقها في وقت الحق من عام .2022
ً
أيضا على تطوير الجراحة طفيفة التوغل
نحن نعمل
ً
ً
مخصصا
برنامجا
والجراحة بمساعدة الروبوت لتشمل
إلدارة األورام الليفية الرحمية واالنتباذ البطاني
الرحمي .كما يجري تطوير برنامج تنفيذي لفحص
ً
ً
ً
شامال
سنويا
صحيا
تقييما
صحة المرأة ،والذي يقدم
ً
للمرأة.
مطورة إلنشاء مركز تدريب
يجري التعاون مع جهات
ِّ
في سدرة للطب ،لجذب األطباء الذين يسعون إلى
تحسين مهاراتهم الجراحية في قطر والمنطقة.
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قصص المرضى
دعم الرضاعة :مساعدة األمهات الجدد في رحلتهن
يمكن لرحلة األمومة أول مرة أن تكون محفوفة
خاصة عندما يتعلق األمر
ً
بالقلق والمخاوف،
بالرضاعة الطبيعية .شاركت تمارا ،التي أنجبت طفلها
في  سدرة للطب ،تجربتها وشرحت كيف ساعدها
برنامج دعم الرضاعة الذي تلقته في سدرة في
تسهيل رحلتها األولى كأم.
"التجربة بأكملها ،بما في ذلك الحمل والوالدة ثم
عملية الرضاعة الطبيعية  -كلها أمور مهمة ،لكن  
في الوقت نفسه يمكن أن تكون هذه تجربة ساحقة
لآلباء واألمهات الذين يخوضون هذه التجربة ألول
مرة .كان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لي
وزوجي .ما زاد األمور صعوبة هو كوننا مغتربين
وكون الوالدة حدثت أثناء الجائحة ،حيث لم يكن
بإمكاننا التواجد مع عائلتينا خالل هذا الوقت.

إنها تجربة مريحة أن تعرف أنك تحصل على الخبرة
من استشاريين معتمدين متحمسين ً
جدا لدعم األم  
خالل هذه الرحلة .تم تزويدنا أنا وزوجي بمعلومات
قيمة من شأنها أن تساعدنا .لم أكن في هذه
الرحلة وحدي ،فزوجي كان لديه دور مهم يؤديه من
حيث الدعم والتفهم .أتمنى أن يدرك الناس أهمية
حليب األم وفوائده للطفل .كانت الخدمة استثنائية،
شعرت أنني في أيد أمينة بفضل النصائح المهمة
التي تلقيتها من الخبراء المطلعين الذين يتمتعون
بسنوات من الخبرة".

أهمية فحص عنق الرحم
في عام  ،2021أثناء إجراء فحص طبي نسائي دوري
بناء على
في  سدرة للطب ،خضعت فتحية أديرً ،
نصيحة طبيبتها ،لفحص عنق الرحم وأخذت مسحة
لعنق الرحم  .أظهرت نتائج االختبار أنها مصابة بورم
داخل عنق الرحم ،مما يشير إلى تغيرات غير طبيعية
في الخاليا التي تبطن عنق الرحم ،كان التوقيت
ً
أساسيا بالنسبة لفتحية لمعالجة الحالة ،حيث تم
التأكد من تعرضها لخطر اإلصابة بسرطان عنق الرحم.

أنا أشــجع بشــدة جميع النســاء على التفكير في إجراء
فحوصــات عنــق الرحم .تحدثي إلى فريق الرعاية
الصحية الخاص بك وال تتأخري .هذه العملية ليســت
صعبــة كمــا يعتقــد بعض الناس ،ويمكن أن تنقذ
حياتــك! مــن األفضــل  أن تحرصي بدل أن تندمي".

"ســأبقى ممتنة إلى األبد للرعاية المذهلة التي
أصرت طبيبتي على
تلقيتها في ســدرة للطب -
َّ
إجراء مســحة عنق الرحم ،ولوال هذا ما كنت ألعلم
أنني معرضة لخطر اإلصابة بســرطان عنق الرحم.
تمت العملية برمتها من التشــخيص إلى العالج في
خالل أسبوعين.
بمجرد إجراء التشــخيص ،عمل الفريق الرائع في
ً
ســدرة للطب معي نفسـ ً
وفسيولوجيا .لم يعالجوا
ـيا
الخاليا غير الطبيعية فحســب ،بل ســاعدوني
ً
أيضا على التعامل مع القلق من خالل جلســات
االستشارة.

قصة أمل :الطب اإلنجابي
عندما كان المريض «د» في العشــرينات من عمره،
تم تشــخيص إصابته بســرطان متقدم في الغدد
الليمفاويــة هودجكينــز .قرر تخزين حيواناته المنوية
في كندا .بعد  10ســنوات ،انتقل إلى قطر مع زوجته
وأرادا تكوين أســرة .بعد عدم قدرتهما على اإلنجاب
بشــكل طبيعي ،اختار الزوجان إجراء تلقيح اصطناعي
في  ســدرة للطب.

ً
وصوال إلى
مرورا بالعالج
من عملية االستشــارة
ً
إنجاب طفلنا الغالي  -جعلنا الفريق نشــعر بالراحة
والطمأنينــة في كافة المراحل.
نحــن فخــورون بــأن نكون والدين لطفل جميل ،ولن
ً
أبدا الدور الرائد الذي لعبه الجميع في
ننســى
مرافقتنــا بهذه الرحلة".

وعلى الرغم من تعقيدات الوباء ،بذل ســدرة للطب
والمستشــفى في كندا ،كل ما في وســعهما
لضمــان وصــول العينات المجمدة إلى الدوحة في
الوقت المحدد وبأمان ،للســماح ببدء عملية التلقيح
االصطناعــي .كانــت هــذه الحالة هي أول عملية تلقيح
بعينــة دوليــة مجمــدة يجريها فريق طب اإلنجاب في
سدرة للطب.
"أثناء وجودنا في ســدرة للطب شــعرنا بأننا بين  أكثر
ً
أمانا وخبرة .شــعرنا بالســعادة عندما نجحنا من
األيادي
المحاولة األولى   -كل شــيء ســار على ما يرام.
ال يمكــن للكلمــات أن تعبــر عن مدى امتناننا وإعجابنا
ً
بدءا
بالرعايــة الممتــازة االحترافية التي تلقيناها.
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التمريض والقبالة
والرعاية الصحية
المساعدة
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كلمة رئيس
قسم التمريض
يتألف قسم التمريض والقبالة والصحة المساعدة
ً
فردا من مقدمي الرعاية الصحية
من أكثر من 1٧00
ذوي المهارات العالية والمتخصصين ،وأنا فخورة
ً
جدا بهذا الفريق المتفاني الذي يخدم مرضانا على
ً
وغالبا ما يعمل في نوبات
مدار  24ساعة في اليوم،
إضافية عند الحاجة.
ً
ً
مليئا بالتحديات حيث عملنا بال
تحديدا
كان هذا العام
كلل لمكافحة جائحة كوفيد من خالل تلقيح موظفينا
ومرضانا وعائالتهم .نحن ندرك أن هذا التهديد
الصحي العالمي ال يزال يلوح في األفق ،لذا نبقى
يقظين طوال الوقت.
الممرضون والقابالت والموظفون الصحيون
المتعاونون في سدرة للطب
ً
دائما ...
يلبون النداء
• ّ
• يعملون بال كلل لتوفير الرعاية االستثنائية لكل
مريض ...
• هم فريق مخلص… مع العلم أننا معا أقوى…
نحن فخورون ً
جدا بالتقدم الكبير الذي أحرزناه هذا
العام لالرتقاء بالممارسة المهنية للتمريض .لقد
تبنى قسم التمريض نموذج الممارسة المهنية
( )PPMوهو إطار نظري إلعادة تعريف ممارسة
التمريض ورعاية المرضى متعددة التخصصات ،مما
يضمن تقديم نتائج سريرية مثالية .من خالل برامج
اإلرشاد والتدريب والقيادة المشتركة ،يتم توفير
فرصة للممرضين والممرضات للنمو كمحترفين
ليصبحوا قادة فعالين في مجالهم.

يعتمد
بشكل أساسي على التخطيط للمستقبل
ٍ
واحتضان التقدم .لقد أطلقنا برنامج إقامة
الممرضات من جديد ،مع مجموعة مؤلفة من ثماني
ً
ً
فشيئا ،مما يخلق
شيئا
ممرضات سيزداد عددهن
ً
ً
جيدا في
تدريبا
مجموعة من الممرضات المدربات
سدرة للطب .لقد انضممنا إلى برنامج مؤشر بيانات
جودة التمريض الوطني ،الذي سيمكننا من مقارنة
أداء التمريض في سدرة مع المستشفيات األخرى.
َّ
السلم الطبي
نحن مستعدون إلطالق برنامج
للممرضات الذي يدعم تعليم التمريض ،والتطوير
الوظيفي ،والنمو المهني في مستشفى سدرة
َّ
السلم السريري اإلرشاد من خالل خلق
للطب .يدعم
بيئة عمل تعاونية.
بصفتي رئيس قسم التمريض والقبالة والصحة
أعبر عن اعتزازي بقيادة فريق عمل
المساعدة ،أود أن ّ
يفخر كل عضو فيه بأداء دوره األساسي.
إن االلتزام بمواجهة كل تحد وتجاوز كل التوقعات
في سعينا لتحقيق التميز هو جزء ال يتجزأ من
ثقافتنا.
ً
معا ،ندعم رؤية ومهمة سدرة للطب لتكون منارة
لألمل.
مع فائق االحترام،

جودي دوسون جونز
رئيس قسم التمريض

بالتطلع إلى المستقبل ،نقول إن نمو سدرة للطب
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التمريض والقبالة
لمحة موجزة

يعمل في ســدرة للطب أكثر من  1400فرد من
موظفــي التمريــض والقبالة ،الذين يؤدون
ً
دورا مهمـ ًـا فــي تحقيــق طموحنا للتميز في
رعايــة المرضى وعائالتهــم .ينتمي الممرضون
والممرضــات والقابــات والموظفون الصحيون
المســاعدون إلى أكثر من  80جنســية ،ويقدمون
رعايــة ماهــرة ورحيمة فــي مجموعة متنوعة من
المواقــع :العيــادات الخارجية ،وغرفة الطوارئ،
والخدمــات المحيطــة بالجراحة ،والرعاية الحادة
والحرجة.
فــي العقد الماضــي ،نمت وظيفة الممرضات
ومســؤولياتهن ،وطرق تدريبهن ،من الشــهادات
الجامعيــة والدبلومــات العليا إلــى مجموعة متنوعة
مــن مهــن التمريــض المتقدمة بما في ذلك
الممرضات الممارسات.
يجســد قســم تعليم التمريض والقبالة وتطوير
الممارســات في ســدرة للطب هذا التحول من خالل
الشــراكة مــع جامعة كالجــاري قطر ،لتطوير وتوفير
فرص تدريب قوية في منشــأة متطورة توفر أحدث
التقنيــات لرعاية المريض.
نظـ ً
ـرا ألن مهنــة الرعاية الصحيــة تتعامل مع تحديات
متزايــدة التعقيــد ،فإن رؤيتنــا تتمثل في بناء قوة
عاملــة تمريضيــة قويــة لدعم دولة قطر ،وكذلك
دورا ذاتياً
ً
مرضانــا الدولييــن .تلعــب الممرضات اليوم
ـتقال مع مســؤوليات أكبر بكثير من مجرد إدارة
مسـ ً
األدويــة؛ ويقمــن ببنــاء وإدارة عالقة تعاونية متزايدة
بيــن األطبــاء والفرق الطبية والمرضى.
نحن نعمل بشــكل وثيق مع شــركائنا األكاديميين
لتقديــم منــح دراســية للممرضات الطالبات .برنامج
بدايتــي هــو برنامج مدتــه عام واحد يدعم الممرضات
الخريجــات الجــدد لالنتقال من مرحلة الدراســة إلى
مرحلــة االحتــراف .مع توفير فــرص التطوير المهني
المســتمر والدراســات العليا والتدريب الداخلي
وورش العمــل وضمــان التقدم الوظيفي.
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• رابطــة ممرضــي أمراض الدم واألورام لدى
األطفــال ،برنامج العــاج الكيميائي والعالج الحيوي
• إدارة برنامــج التدريــب علــى العدوان الفعلي أو
المحتمل
• برنامــج إنعــاش حديثي الوالدة

الخدمات الصحية المساعدة
لمحة موجزة

ترفــد خدماتنــا الصحية المســاعدة الخدمات الطبية
في ســدرة للطب من خالل التصوير عالي الجودة
والعالج ومجموعة واســعة من خدمات الصحة
والعافية تشمل:
• السمعيات
• حيــاة الطفل

• برنامــج تدريــب اســتقرار حالة المواليد الجدد

• ســامة الطفل وحمايته

• فريــق  :S.T.E.P.P.Sمجموعــة قائمة على األدلة
من أدوات العمل الجماعي ،تهدف إلى تحســين
نتائــج المرضــى من خالل تحســين مهارات االتصال
والعمــل الجماعــي بيــن المتخصصين في الرعاية
الصحية.

• خدمــات تجبير العظام

• إنشــاء أول برنامــج حقن منزلــي للهيموفيليا في
قطــر :تدريب الوالدين وتحســين رعاية المرضى
ونوعيــة الحيــاة من خــال تقليل عدد الزيارات إلى
المستشفى.
• تدريــب اتحــاد تعليم تمريــض نهاية الحياة على
الرعاية التلطيفية والمواســاة.

• علم الصيدلة الســريرية
• الحميات
• تقويــم العظــام واألطراف الصناعية
• العــاج الوظيفي
• اختبــار وظائف الرئة

تطورا سـ ً
ً
ـريعا
رغــم أن مهنــة الرعاية الصحية حققت
في الســنوات األخيرة ،إال أن التحديات كانت متعددة
الجوانــب ،كمــا شــهدنا خالل جائحة كوفيد .19-مع
نظــام الرعايــة الصحية المتطور باســتمرار ،فإن تقديم
خدمــات صحيــة متكاملــة يعتمد أكثر فأكثر على
جهــد الفريــق ،وبالتالي يســتلزم التحول النموذجي
مــن نهــج يركــز على الطبيــب إلى نهج فريق متعدد
التخصصات.
وبالتالــي ،يلعــب أخصائيو الخدمات الصحية
ً
ً
حيويا في تقديم الخدمات
دورا
المســاعدة
المتخصصــة للمجتمــع في الوقت المناســب .تضم
فــرق الصحة المســاعدة مهنييــن مدربين ومتخصصين
فــي التخصصات التشــخيصية والوقائية والعالجية
والتأهيلية.

• علم األمراض
• علــم النفس
• الخدمــة االجتماعية

باإلضافة إلى ذلك ،نقدم المهارات الســريرية
والتدريــب ودورات التطوير المهني المســتمرة في
تخصصات مثل غســيل الكلى لألطفال ،وإدارة مرض
الســكري لدى األطفال ،ومراقبة معدل ضربات قلب
الجنين.
نحن ملتزمون بتأســيس ثقافة تســمح للصوت
االحترافــي للتمريــض والقبالــة باالزدهار ،مما يضمن
تقديم رعاية عالمية المســتوى.
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القيادة المشتركة
القيادة المشــتركة هو نموذج في الممارســة المهنية
يعــزز تمكيــن طاقم التمريــض والقبالة ،ويدعم اتخاذ
قرار مشــترك من قبل الطاقم الســريري المســؤول
عن القرارات التي تؤثر على السياســات واإلجراءات
والعمليــات في نقطة الرعاية.
يســتخدم قســم التمريض والقبالة والصحة
المســاعدة في ســدرة للطب نموذج صنع القرار
المشــترك  /القيادة المشــتركة لقيادة تحســينات

مجلس الممارسة
العملية
تم االنتهاء من تطوير  28ممارســة مهنية في قســم
التمريــض والقبالــة .وهذا يشــمل تطوير أو تعديل
السياســات واإلجراءات والمبــادئ التوجيهية القائمة
علــى التوصيــات القائمة على األدلة.
مجلــس المعلوماتيــة :تم اقتــراح  14تغيير على نظام
 EMRمن قبل موظفي الخط األمامي لتبســيط
وتحســين جــودة التمريــض والقبالة والوثائق الصحية
المساعدة.
مجلــس التعليــم والتطويــر المهني :تم تصميم
واعتمــاد ســلم التطوير المهنــي للتمريض والقبالة.

مجلس العافية
ديــزي هــي كلمــة انجليزية مختصرة لـ Diseases
( Attacking the Immune Systemاألمــراض
التــي تهاجــم الجهــاز المناعي) ،أما جائزة ديزي فهي
اعتــراف دولــي بالتميز فــي الرعاية .تم إطالق الجائزة
ً
تعاطفا
لالحتفــاء بالممرضــات اللواتي يقدمن
متميـ ً
ـزا لمرضاهــن وعائالتهــن كل يوم .تُ منح هذه
بناء للمهارة
الجائــزة القائمــة على الجدارة ليــس فقط ً
الســريرية والقيــادة العظيمــة ،بل لرعاية المريض
القوية والرحمة بشــكل خاص.
بالنســبة للجوائز الفردية ،يتم ترشــيح أســماء
الممرضــات مــن قبل المرضى وأولياء األمور
في عام  ،2021حقق قســم التمريض:
 7جوائــز ديزي فردية
 2جائــزة ديزي قيادية
 2جائــزة فريق ديزي
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خدمات بقيادة الممرضات
مهمة على مســتوى الوحدة ،وبناء خط اتصال
مباشــر من مقدمي الرعاية بجانب الســرير إلى كبيرة
الممرضات.
تقوم المجالس ،ســواء كان ذلك على مســتوى
الوحدة أو على مســتوى المستشــفى ككل،
بالتوصيــة والتخطيــط والتنفيذ وتقييم المبادرات
التي تعمل على تحســين رعاية المريض واألســرة
وتؤمــن راحــة الموظفين في مكان العمل.

مركــز حقــن األطفال فــي العيادات الخارجية هو عبارة
عــن وحــدة تقودها الممرضات ،تتكون من ســبعة
أسـ ّـرة وتخدم جميع تخصصات طب األطفال داخل
ً
سنويا،
المستشــفى .تســتقبل الوحدة  4000زيارة
حيــث تقــدم الحقــن الوريدي واإلبر ،وقد نجحت هذا
العام في إدخال اختبار حيوي لألشــخاص الذين
يعانون من مشــاكل في الغدد الصماء.

المتخصصيــن وخدمات الدعم لضمان الســامة
وتقديــم تجربــة إيجابية للجميع.
تضــم العيادات الخارجيــة مجموعة متنوعة من
العيادات تقودها الممرضات ،وهي تمنح األســرة
فرصــة إضافيــة للزيارة الطبيــة للتأكد من أن الرعاية
تســير في االتجاه الصحيح.

يقــوم فريــق التمريــض بفرز وجدولة  المرضى،
واالتصــال بوحــدات المرضى الداخليين واألطباء

عيادات خارجية
بقيادة الممرضات:

12
عيادة

300+
عدد المرضى في
الشهر

عيادات بقيادة
الصحة المساعدة:

55
مجموع العيادات
المستقلة

240
جلسة  /أسبوع

37
عيادة متوفرة فقط
في سدرة للطب
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اإلرشاد
قــام فريــق الممارســة المهنية ،بالتعاون مع فريق
القيــادة العليــا للتمريض والقبالة والصحة المســاعدة،
بتطويــر برنامج إرشــاد القــادة .تم تطوير البرنامج
لتمكيــن األفــراد الموهوبين من اســتغالل إمكاناتهم
الكاملة .تشــمل المزايا األخرى ما يلي:
• دعــم الموظفيــن لتولــي أدوار جديدة ،ودعمهم
أثنــاء الفترات االنتقالية.
• تحســين ظروف الموظفين ومشــاركتهم.
• تعزيــز االحتفاظ بالموظفين.
• إنتاجيــة أفضل.
• تحقيــق األهداف التنموية.
• تنميــة المواهــب ،وتطوير قادة المســتقبل ،ودعم
تخطيط اســتمرارية العمل.

أبرز إنجازات 2021
ً
موظفا في الخطوط األمامية،
• شــارك أكثر من 240
في اتخاذ القرارات المشــتركة ،إما على مســتوى
الوحدة أو على مســتوى المؤسســة.
ً
ً
مشتركا.
مهنيا
• تأســيس  21مجلسـ ًـا
إنجازات مهمة أخرى شــملت:
ً
ً
قائما على الوحدات التي تؤثر
ـروعا
•  76مشـ
علــى قضايــا تتراوح من الرعايــة اليومية للمريض
واألســرة إلى الكفاءة التشــغيلية ورفاهية
الموظفين.
ً
تغييرا في الممارســة المســندة باألدلة  -بما
• 12
في ذلك السياســات واإلجراءات والمبادئ
التوجيهية الجديدة.
•  10مقترحــات ســيرنر معتمدة للتغيير.
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سدرة للطب
باألرقام
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سدرة للطب باألرقام

اإلجراءات الجراحية وغير الجراحية

األطفال
167.361

مرضى خارجيون
(تم فحصهم)

49.302

مرضى خارجيون
بحاالت فريدة
(تم فحصهم)

21.582

مرضى داخليون (تم
استقبالهم  /دخلوا
المستشفى مرة ثانية وخرجوا)

85.110

العدد اإلجمالي
لزيارات قسم
الطوارئ

٥٢,٢٩٧

العدد الزيارات
لخدمات الطوارئ

مريضات داخليات (تم
استقبالهن /دخلن المستشفى
مرة ثانية وخرجن)

جراحة األطفال

37.152

مريضات خارجيات
(تم فحصهن)

6.440

مريضات خارجيات
بحاالت فريدة
(تم فحصهن)

3.819

٤,٤٢٣

أهــم  5إجراءات -

النساء
العدد الزيارات
لخدمات الطوارئ

علم األمراض
5.879

مرضى خارجيون
بحاالت فريدة
(تم فحصهم)

خدمات البالغين
168

مرضى خارجيون
(تم فحصهم)

جراحة األطفال (الرئيســي  10-1و )12

5.602

تنظير البطن

492

إصــاح الفتق اإلربي

209

الختان

206

خزعــة منظار المريء

172

تثبيت الخصية

169

خدمة المرأة (التوليد ،أمراض النســاء ،طب اإلنجاب)
أهم  5إجراءات – للنســاء

9.060

مرضى خارجيون
(تم فحصهم)

اإلجــراءات الجراحية وغير الجراحية

10.747

107

مرضى خارجيون
بحاالت فريدة
(تم فحصهم)

العمليــات القيصرية

651

استرجاع البويضات

124

نقــل األجنة المجمدة

52

إعداد مــزدوج للوالدة المهبلية

45

نقــل الجنين عبــر المهبل وتنظير الرحم

43

المخابــر التدخليــة ()CCL, CT, EP, IR, IMRIS
المجموع الكلي
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المخابر التداخلية

مرضى خارجيون
(تم فحصهم)

العدد الزيارات
لخدمات الطوارئ

أهــم  5إجراءات -

213.741

55.172

مرضى خارجيون
بحاالت فريدة
(تم فحصهم)

25.401

مرضى داخليون (تم
استقبالهم  /دخلوا
المستشفى مرة ثانية وخرجوا)

85.110

العدد اإلجمالي
لزيارات قسم
الطوارئ

٥٦,٧٢٠

1.215

1.813

التخديــر بإدخال أنبوب  PICC

286

قثطــرة قلبيــة وفحــص فغــر المعدة واألمعاء  -/+تغيير Ane

171

التخديــر إلزالة الوصول الوريدي

145

التخدير الوريدي

127

قثطــرة قلبية طويلة

106

سدرة للطب التقرير السنوي | 61 | ٢٠٢١

452

اإلجراءات الخاصة

إجراءات خاصة

أهــم  5إجراءات -

خــارج غرف العمليات

أهــم  5إجراءات –

البــزل القطنــي مع العــاج الكيميائي داخل القراب

319

شــفط نخاع العظام

114

حقــن البوتوكــس للعضالت الهيكلية

11

العامــل العالجي بالحقن األطراف الســفلية

4

آثار القدرة الســمعية

3

التخديــر خارج غرف العمليات

للنساء

عدد الزيارات

رعايــة جراحية محددة الحقة

968

متابعــة روتينية بعد الوالدة

731

والدة طبيعيــة غير معقدة

671

والدة قيصرية دون مؤشــرات

562

معانــاة األم أثنــاء المخاض والوالدة

483

1.665
1.269

التخدير خارج القســم
تخدير الرأس بالرنين المغنطيســي

120

تخديــر الطب النووي

54

تخديــر الــرأس بالرنين المغنطيســي مع /دون تباين

31

التخديــر الكامــل للعمود الفقري بالرنين المغنطيســي

71

أهم  5تشخيصات  -زيارات المرضى الداخليين
طــب األطفال (حديثي الوالدة)

عدد الزيارات

حــاالت صحية محددة أخرى

1.166

ســرطان الدم الليمفاوي الحاد الذي لم يحقق الشــفاء

1.135

مــرض الكلــى في المرحلة األخيرة

1.114

نقــص العامل الثامن الوراثي

803

ألــم غيــر محدد في البطن

680
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األبحاث
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كلمة رئيس
قسم األبحاث
ً
مليئا بالتحديات بسبب المستجدات
كان هذا العام
المستمرة للوباء العالمي والعبء الذي فرضه على
ً
جميعا
قطاع الرعاية الصحية والقلق الذي كان علينا
تحمله ،كل هذا جعل التكيف مع أسلوب الحياة
ً
ً
مرهقا للغاية .لكن من المفارقة أنه
أمرا
الجديد
ورغم تباعد المسافات الجسدية ،إال أن البشرية لم
ً
أبدا بمثل هذا التقارب واالتحاد في مواجهة
تكن
العدو المشترك .لم نكن نعلم أن الجائحة العالمية،
على صعوبتها ،ستكون نعمة بزي نقمة بالنسبة
للعلم .مع تركيز انتباه العالم على البيولوجيا والصحة
العامة ،أصبحت المصطلحات التي كانت بالنسبة
للكثيرين مصطلحات غامضة  -مثل  ،R0و،Ct value
و  ،mRNAو  ،PCRوالمستضدات وغيرها  -لغة
شائعة االستعمال ،واستحوذ البحث العلمي على
خيال الناس.
من خالل االستفادة من قوة سدرة للطب كمركز
طبي أكاديمي وطني ،حقق قسم األبحاث إنجازات
مهمة خالل الجائحة .فمن ناحية ،قام مختبر الجينوم
األساسي في سدرة بتطوير طرق الكتشاف العدوى
الفيروسية ،حيث استطاع المختبر أن يتأقلم بذكاء
لتعويض النقص العالمي في اختبار الكواشف .من
ناحية أخرى ،انضم علماؤنا إلى اتحاد عالمي يحقق
في انتشار وتنوع كوفيد 19-لدى البالغين واألطفال،
مما أدى إلى اكتشافات أثرت على الرعاية السريرية
في جميع أنحاء العالم .عندما بدأت اللقاحات في
الظهور ،قام مركز التنميط الظاهري المناعي في
سدرة بتطوير اختبا ٍر مصلي مبتكر أتاح المجال لكشف
مستضدات لمجموعة كاملة من فيروسات كورونا
البشرية .حتى خارج مشاريع كوفيد ،19-حقق قسم
ً
ً
ناجحا بشكل ملحوظ ،حيث تم تسجيل
عاما
األبحاث
أكثر من  6000مريض وعائلة في الدراسات البحثية
للعام .2021
نشر األطباء والعلماء في سدرة للطب ما يقرب
من  300ورقة بحثية ،مع حوالي  ٪85من جميع
المنشورات البحثية في أهم  ٪15من المجالت
الدولية .والجدير بالذكر أن سدرة للطب قد حصل
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على  12منحة وطنية بإجمالي  7.3مليون ريال
قطري ،مما يدل على االعتراف المتزايد بأهمية
المراكز الطبية األكاديمية لالكتشافات التحويلية.
فيما يتعلق بالمساهمة في اقتصاد المعرفة في
قطر ،واصل سدرة للطب تطوير متدربي الطب
والبحوث الطبية الحيوية .هناك ما يقرب من ٪60
من المحققين في مجال البحث لديهم تعيينات
أكاديمية في مؤسسات محلية ودولية ،مع إجمالي
ً
ً
ً
جزءا من عائلة األبحاث في
وطالبا شكلوا
متدربا
52
ً
أيضا ما يقرب
عام  .2021استضاف قسم األبحاث
ً
طالبا من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه
من 20
في مختبرات البحث الرئيسة ،مما دعم نمو وتطوير
المواهب المتميزة لقيادة هذا المجال المتنامي
ً
أخيرا ،استضاف قسم األبحاث في
في المستقبل.
سدرة للطب ندوته االفتراضية السنوية الرائدة التي
تحمل اسم «الطب الدقيق والجينوميات الوظيفية»،
مما يدل على التزامنا بالتعليم واالستدامة وبناء
مؤسسة بحثية في قطر لها روابط قوية مع
المجتمع العلمي العالمي.
باختصار ،أصبح عام  2021في نهاية المطاف أحد
ً
وابتكارا في قسم األبحاث.
أكثر األعوام إنتاجية
نحن مدينون بخالص االمتنان لموظفينا البحثيين
الدؤوبين ،الذين تحدوا الوباء وعملوا على مدار
الساعة لضمان استمرار قوة االكتشاف واالبتكار.
ً
أيضا إلى متعاونينا السريريين
نتقدم بخالص الشكر
المتنوعين الذين كانوا حجر األساس في ابتكار
ً
ً
آخرا،
أخيرا وليس
الدراسات وترجمة النتائج للمرضى.
نشكر جميع العائالت والمرضى الذين وثقوا بسدرة
للطب وآمنوا بقدرته على تقديم أفضل رعاية قائمة
على البحث.

الدكتور خالد فخرو
رئيس قسم األبحاث
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سدرة للطب أسرة واحدة:
ثقافة الوحدة
الخدمات األساسية
• الصحــة الرقمية

• خدمــات الجينوم المتكاملة

• جوهــر العــاج الخلوي المتقدم
• عمليــات البحث والخدمات

• جوهــر التنميط الظاهري

نظرة شاملة
ً
تماشـ ً
مركزا
ـيا مــع رؤيتــه المتمثلة في أن يكون
ً
ً
أكاديميا ذا شــهرة عالمية ،يقوم ســدرة للطب
طبيا
علــى ثالث ركائز أساســية هــي :التعليم والبحث
والرعايــة الســريرية .تــم تكليف فرع األبحاث بهدفين
اســتراتيجيين هما :إنشــاء برنامج بحث طبي حيوي
ً
طبيا ،وتطوير مــورد وطني للمعلومات
قــوي موجــه
الجينوميــة التــي تعمل على تحســين الصحة في
قطــر والمنطقــة .يتطلب تحقيق هذه األهداف
ً
ً
كبيرا على المســتوى الداخلي -أي بين قســم
تعاونا
األبحاث والشــركات وأصحاب المصلحة الســريريين
 وعلى المســتوى الخارجي ،أي من خالل شــراكاتإســتراتيجية مع مؤسســات أخرى مقرها قطر ،وأخرى
دولية تتحد لتأســيس رعاية عالمية المســتوى قائمة
علــى األبحاث لمرضانا.
من أجل تحقيق هذه األهداف ،تم تكليف قســم
األبحــاث بتقديــم برنامج الطب الدقيق على مســتوى
بناء على فلســفة مفادها أن تقنيات
المستشــفىً ،
ً
ً
بارزا في رحلة
دورا
البحــث واالبتــكار يجــب أن تلعب
كل مريــض .مــن الناحية االســتراتيجية ،تم تصميم
هذا البرنامج لدمج البحث في ســير العمل الســريري
عبــر ركائزه الثالثة وهي:
 .1إجــراء البحــث لــكل مريض  -تطوير بروتوكوالت
تســمح لكل مريض بالوصول إلى أحدث
الدراســات البحثية من خالل الموافقة المســتنيرة.
 .2وســائل التشــخيص المتقدمة  -االســتفادة من
تقنيــات البحــث من الجيل التالي (مثل تسلســل
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الجينوم) لتشــريح األمراض وتحديد أســبابها بدقة
ً
حاليا ،كمعيار
فائقــة ،بمــا يتجاوز الحــدود المتاحة
للرعاية.
 .3العالج الشــخصي  -إنشــاء البنية التحتية
واألنظمــة لتقديــم العالجات المتقدمة (مثل
الخاليــا الجذعية والعــاج الجيني) ودعم ثقافة
التجارب الســريرية في ســدرة للطب.

ً
ً
وثيقا
تعاونا
تتطلــب هــذه الركائز اإلســتراتيجية
وتفاعال بيــن المرضى والمتدربين واألطباء
وثقـ ًـة
ً
والباحثيــن لتعزيز الرعاية في ســدرة للطب.
مثــل إيجــاد نهج متعــدد التخصصات يعزز ثقافة
التعــاون ،بحيــث يندمــج التعليم والبحث والرعاية
ً
جزءا من رحلة كل
الســريرية بسالســة ،وتصبح كلها
مريــض ،ممــا يضمن توجيه االكتشــافات التي يتم
اســتخالصها من المرضى نحو تحســين رعايتهم
الخاصــة ،وتقديم الطب الشــخصي للجميع.
باختصــار ،نحــن نــدرك أن تطبيق هذه الركائز في
رعايــة المرضــى ليس باألمر الســهل .لكننا مع ذلك،
هدفا مشـ ً
ً
ـتركا ونأمل بأنه ســيصبح
نعتبر هذا األمر
عامال رئيسـ ً
ـيا في المفاضلة ،بحيث يســبق ســدرة
ً
للطــب نظــراءه المحليين والدوليين بأشــواط ،ويصبح
أكاديميا فريـ ً
ً
مركـ ً
ـدا يخدم المرضى من قطر
ـزا طبيـ ًـا
وخارجها.

التعاون
التعاون الدولي
يتعاون قســم األبحاث الطبية في ســدرة مع
مؤسســات محليــة ودولية .إن التزامه بالتعاون
الدولــي مع المنظمــات المرموقة يعادل الجهد

المبــذول إلثراء المؤسســات المحلية في قطر.
يســتفيد حوالي نصف المشــاريع البحثية من هذا
التعاون.

التعاون الوطني
تدعــم أوجــه التعاون المحلية لقســم األبحاث الطبية
في ســدرة للطب رؤية قطر الوطنية  2030من خالل
بنــاء اقتصــاد قائم على المعرفــة في العلوم الطبية
الحيويــة والصحية .وهــذا يضمن نقل المعرفة
مــن المؤسســات التــي تعتبر قادة الفكر في هذه
المجــاالت ،ويبني االســتدامة في البحوث الطبية

الحيوية .يســتثمر ســدرة للطب في بناء شــراكات
مثمــرة مــع جميع المؤسســات الطبية الحيوية
المحليــة .تســعى العديد من أوجــه التعاون المحلية
عبر مجموعة مشــاريعها إلى خلق اســتدامة للبحوث
الطبيــة الحيوية في قطر.

المنشورات

122

ورقة بحثية منشــورة في
األشــهر الـ  12الماضية ،بما
فــي ذلــك أكثر من  40ورقة
عاليــة التأثيــر متعلقة بكوفيد.

المنح

9

104

ورقة نُ شــرت في أهم
 ٪15من المجالت
الطبيــة في جميع
أنحاء العالم

في هذه السنة ،تم الفوز
بـ  ٩منح بحثية

٢٢

ورقة نُ شرت في
أهــم  ٪2من المجالت
فــي جميع أنحاء
العالم

المجموع الكلي

 7.3مليون ريال
قطري
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تفصيالت طلبات المنح في األشهر
الثمانية عشرة األخيرة
2021

طلبات المنح
مسلمة
َّ

ممنوحة

نداء االســتجابة الســريعة ( )RRCكوفيد -19-الدورة 2

1

0

جائــزة أبحــاث رعاية الخريجين ()GSRA8

4

1

جائــزة أبحــاث رعايــة الخريجين  ()GSRA + 8

2

1

جائــزة أبحــاث ما بعد الدكتوراه  ()PDRA7

3

2

جائــزة الباحــث الوظيفي المبكر  ()ECRA3

1

0

برنامــج الخبــرة البحثيــة للمرحلة الثانوية  ()HSREP3

1

1

برنامــج رعايــة المؤتمرات وورش العمل  ()CWSP20

1

1

برنامــج تبــادل الباحثين وتنقلهم  ()REMP3

2

1

المنــح العالمية لصحة األمعاء

1

0

منــح CONquer canCER Now

1

0

علمــاء أبحــاث جلعاد في أمراض الكبد

1

0

منح تحســين جودة فايزر

1

0

إعــادة تصــور البحــوث الطبية الحيوية من أجل مســتقبل أكثر صحة

1

0

 – SOLVE-RDإيجــاد حلــول لألمــراض النــادرة التي لم يتم حلها

1

1

جائــزة أمريت  IS

1

1
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أهم إنجازات قسم األبحاث
طريقنا إلى الطب الشخصي
سدرة للطب يصنع قطرة عين لعالج طفلة عمرها  10أشهر
مصابة بمرض نادر للغاية
استطاع فريق متعدد التخصصات في سدرة للطب
أن يوحد جهوده إلنتاج أول قطرة بالزما للعين
في قطر لعالج طفلة قطرية تعاني من نقص
البالزمينوجين وهو مرض نادر .يقدر معدل انتشار
نقص البالزمينوجين بـ  1.6لكل مليون شخصُ .يعتبر
النهج الشخصي ،باستخدام قطرة العين ،هو الخيار
ً
حاليا لعالج هذا المرض النادر.
الوحيد المتاح
«جاء وقت لم تعد فيه ابنتي قادرة على فتح عينيها؛
كنت خائفة من أنها ستفقد بصرها» .والدة الطفلة
تسببت هذه الحالة في امتالء عيون الطفلة بنتوءات
ً
جراحيا .لمنع هذه
تشبه الخشب ،والتي يمكن إزالتها
النتوءات من النمو مرة أخرى ،كانت المريضة بحاجة
إلى قطرة عين خاصة مصنوعة من بالزما بشرية
أو مصل يحتوي على البالزمينوجين .اعتادت أسرة
المريضة على استيراد قطرة العين من المملكة
المتحدة أو السفر إلى هناك كل ثالثة أشهر.
وبدال من تحديد مكان المتبرع ثم
لتسريع العملية،
ً
فحصه للتأكد من تمتعه بصحة جيدة ،قرر فريق سدرة

للطب استخدام البالزما المجمدة الطازجة المأخوذة
ً
سابقا من متبرعين تم فحصهم .إن تحويل بالزما
ً
قدرا
الدم المتبرع به إلى قطرة للعين ال يتطلب
ً
ً
كبيرا من التخطيط فحسب ،بل يتطلب أيضا مراجعة
دقيقة وشاملة لألدبيات المتاحة لضمان التزام
الفريق بأعلى بروتوكوالت ضمان الجودة العالمية.
في مايو  ،2021تلقت األسرة قطرة العين المنتجة
ً
محليا لطفلتها.
«كان الجهد المبذول أكبر من أن يستفيد منه مريض
واحد ،لكن مع هذا ،استمر الفريق في العمل إلنتاجه
بقدر كبير من الحماسة .ورغم انتشار الوباء ،إال أن
مشكلة ابنتي ظلت أولوية قصوى» .أم الطفلة.
إن قدرة سدرة للطب على إنتاج قطرة العين داخل
المستشفى نفسه دون االعتماد على المراكز في
الخارج ،هي مثال رائع على إصرار دولة قطر على
خوض رحلتها لتقديم الطب الشخصي وتحقيق
االكتفاء الذاتي في الطب.

التأثير الجيني على االستجابة
المناعية للسرطان
غيــر العالج المناعي ،وهــو نهج عالجي يعتمد
لقــد َّ
علــى تعزيــز جهاز المناعة ،طريقة عالج الســرطان،
حيــث أبــدى عدد قليل ً
جدا من المرضى عدم اســتجابة
للعالج.
في عام  ،2021قاد ســدرة للطب ومعهد قطر
لبحوث الحوســبة بجامعة حمد بن خليفة دراســة
بحثية مع جامعة كاليفورنيا ســان فرانسيســكو مثلت
خطــوة مهمــة نحو نهج العالج المناعي الشــخصي
للسرطان.
وجــد الفريــق الدولي من علماء المناعة الســرطانية
وعلماء الحوســبة وعلماء األورام وعلماء األحياء
وعلمــاء الوراثــة أن المناعة الموجودة مسـ ً
ـبقا ضد
الســرطان تعتمد بشــكل كبير على الخلفية الجينية
للمريــض .ومــن هنا ،يمكن لبعــض المتغيرات الجينية
ً
أيضا على الطريقة
التــي تميــز كل واحــد منا ،أن تؤثــر
التــي يحــارب بها الجهاز المناعي األورام.
تجيب هذه الدراســة البحثية الرائدة على ســؤال
مهم واجه العلماء على مدى الســنوات العشــر
الماضيــة .الســؤال هــو لماذا يطور بعض المرضى
مناعــة تلقائيــة ،ولكن جزئية ،ضد الســرطان تجعلهم
أكثــر عرضــة لالســتجابة للعالج المناعي ،وهل هذه
االســتجابة ناتجــة عن التبايــن الجيني في الحمض
النووي للمرضى.
تــم أيضـ ًـا تطبيق النهج التحليلي المناعي المســتخدم
في الدراســة لتشــريح تفاعل الورم مع المضيف كجزء
من مشــروع برنامج البحوث ذات األولوية الوطنية
التابــع للصنــدوق القطــري لرعاية البحث العلمي.
يحمــل البحــث المشــترك الجديد إمكانات كبيرة
لتحقيق المزيد من اإلنجازات .ســتحدد الدراســات
المســتقبلية مــا إذا كانت «النتيجــة الوراثية المناعية»
المركبــة قــادرة على كشــف المرضى الذين ُيرجح أن
يســتفيدوا مــن عالجات مناعيــة معينة ،من أجل نهج
شــخصي حقـ ًـا .بعد تحديــد العديد من المتغيرات في
الجينــات التــي ال تُ عرف وظائفهــا المناعية بعد ،يأمل
الفريــق أن تؤدي دراســة هــذه الجينات بالتفصيل إلى
تحديــد أهداف عالجية جديدة.
كان من المعروف سـ ً
ـابقا أن خطر اإلصابة بأمراض
معينة مثل مرض الســكري وارتفاع ضغط الدم
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يتأثر بالحمض النووي الخاص باإلنســان ،ويشــير
ً
أيضا بالنســبة
هــذا البحــث إلى أن هذا هو الحال
لالســتجابة المناعية المضادة للســرطان .إن ترجمة
هذه النتائج إلى ممارســة ســريرية لتطوير مناهج
عــاج مناعــي مخصصة تراعــي البصمات الجينية
للمرضــى هــو التحدي التالي الذي يصبو القســم
إلى دراسته.
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كشف أسرار الماضي للمساعدة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية
كشف باحثون من سدرة للطب وقطر بيوبنك عن
خريطة عالية الدقة للهيكل الجيني للسكان العرب
وسكان الشرق األوسط ،مما يوفر رؤى جديدة في
تاريخ البشرية في المنطقة وأنماط األسالف التي
قد تساعد في تفسير السمات البشرية المحلية
ومخاطر األمراض.
كشفت الدراسة ،التي نُ شرت في المجلة العلمية
الرائدة  ،Nature Communicationsأن سكان شبه
ً
ً
محوريا في قصة
دورا
الجزيرة العربية القدامى لعبوا
الهجرة البشرية المبكرة من أفريقيا ،أكثر مما كان
ً
سابقا.
ُيعتقد
تُ عتبر هذه التحليالت الجينية المتعمقة المؤلفة
من  6218جينوماً قطرياً  ،من أكبر مجموعات
البيانات من هذا النوع الموجودة في الشرق
األوسط حتى اآلن.
إن فهم علم الوراثة لهذه المجموعات السكانية يزيل
عقبة كانت تقف في وجه الطب الدقيق المصمم
للتعامل مع مخاطر المرض الفريدة لألشخاص من
أصول شرق أوسطية.
كشفت الدراسة عن رؤى تاريخية واجتماعية جديدة
رئيسية حول السكان العرب:
 حدث انقسام سكاني عن األفارقة األوائل منذحوالي  90.000عام ،تاله انقسام آخر بعد -30000
 42000عام ،ما أدى إلى ظهور أسالف السكان
العرب واألوروبيين وسكان جنوب آسيا في العصر
الحديث .ويدعم ذلك مالحظة أن وجود الحمض
النووي إلنسان نياندرتال نادر ً
جدا لدى السكان
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مقارنة بوجوده لدى المجموعات السكانية
ً
العرب،
ً
الحقا مع الجنس البشري القديم.
التي اختلطت
 خضع األسالف العرب ألحداث انقسام متعددةمنذ  12إلى  20ألف سنة ،مما أدى إلى نشوء
مجتمعات بدوية واستيطانية مختلفة متزامنة مع
تعرضت لها شبه الجزيرة
حالة القحط والتصحر التي َّ
العربية.
 بمقارنة الجينوم الحديث لمختلف أنواع الحمضالنووي البشري القديم الذي يعود إلى العصر
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث ،لوحظ أن
عرب شبه الجزيرة هم أقرب ما يكون لما يسمى
بمزارعي العصر الحجري الحديث «األوراسيون
األساسيون» ،وللصيادين الذين استوطنوا في
الشرق األوسط القديم.
 وجدت الدراسة معدالت عالية ًجدا من الجينات
المتطابقة ،والتي من المحتمل أن تكون نتيجة
للطبيعة القبلية للثقافات العربية ،مما يشير إلى
مالءمة هذه الفئة من السكان الكتشاف الجينات
الجديدة التي تنطوي على مخاطر مرضية تهدد
حياة البشر بشكل طبيعي.
هذه الدراسة هي جهد تاريخي مثير يوفر قوة غير
مسبوقة لدراسة أسالف اإلنسان في الشرق
األوسط .ستساعد البيانات في تشكيل فهمنا
لمخاطر األمراض ومسبباتها لدى السكان الذين لم
واف من الدراسة.
ٍ
بقسط
ٍ
تتناولهم األبحاث العالمية
ً
جزئيا من قبل سدرة للطب وقطر
تم تمويل البحث
جينوم والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
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التعليم الطبي
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كلمة رئيس
قسم التعليم الطبي
"التعليم الطبي هو أحد الركائز الثالث التي تشكل أساس مهمة سدرة للطب لتوفير رعاية
المرضى واألسرة ،من خالل تقديم منصة تعليمية مستمرة للموظفين السريريين.
في عام  ،2021حققنا خطوات كبيرة في مهمتنا التعليمية المستمرة لتدريب طاقم الجراحة
واألطباء والجيل
ً
أيضا .أطلقنا برامج زمالة جديدة تغطي
القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية
العديد من تخصصات طب األطفال في سدرة للطب.
ً
اعتمادا
على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء ،فقد قدمنا أكثر من 120.726
ً
قائما على التعليم الطبي المستمر من خالل ورش العمل والندوات وتدريبات المحاكاة
والجوالت الكبرى ووحدات التعلم المدمجة على اإلنترنت.
لقد مكنت الشراكات التي عقدناها مع جامعات رائدة في قطر ،باإلضافة إلى تعاوننا
مع مؤسسات تدريبية وتعليمية دولية ،سدرة للطب من تطوير بيئة تعليمية أقوى وأكثر
ً
رسوخا للمتدربين الطبيين في قطر .ستستمر برامجنا في بناء مصداقيتنا األكاديمية من
أجل تعزيز مكانتنا كمستشفى تعليمي رائد في المنطقة".

البرفسور ابراهيم الجناحي
رئيس قسم التعليم الطبي
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لمحة مختصرة
سدرة للطب مستشفى يقدم لمرضاه الرعاية
الطبية العالمية والخبرة العلمية والموارد التعليمية.
تعمل برامج التعليم الطبي في سدرة على تعزيز
نموذج التدريب المهني لجميع المتخصصين في
الرعاية الصحية ،وتنطبق برامجنا على األطباء وطالب
وخريجي كليات الطب.
قدم سدرة للطب التدريب المهني والتقدم في
مجال الرعاية الصحية في قطر والمنطقة ،مما
ً
فرصا فريدة لتطوير أداء األطباء والجراحين
وفر
المتخصصين .تشمل برامجنا التدريبية الفريدة
جراحة المسالك البولية لألطفال ،والجراحة التجميلية
لألطفال ،وجراحة العظام لألطفال ،والصحة النفسية
لألطفال والمراهقين ،وأمراض القلب لألطفال،
وأمراض الرئة لألطفال ،وطب النوم وغيرها.

في عام  ،2021استقبل سدرة للطب متدربين في
ً
ً
فرعيا لألطفال ،بما في ذلك
تخصصا
أكثر من 12
طب األطفال العام وأمراض الكلى واألمراض
المعدية ووحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة
واألشعة وعلم الوراثة وغيرها .هذا وقد اعتمدت
إدارة المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة،
سدرة للطب لتقديم التعليم الطبي المستمر
( )CMEوالتطوير المهني المستمر ( )CPDلجميع
المتخصصين في الرعاية الصحية المرخصين وكبار
الموظفين الطبيين.
أما بالنسبة للتعليم الطبي الجامعي ،فيرتبط
ً
محليا مع وايل كورنيل للطب  -قطر،
سدرة للطب
ومؤسسة حمد الطبية ،وجامعة قطر ،وجامعة
كالجاري  -قطر ،ومعهد الدوحة.

االعتمادات المخطط لها والمكتملة في2021
للمقيمين والزمالء:
• ُمنحت البرامج اعتماد  ACGME-Iالمستمر في عام  :2021أمراض الرئة لألطفال ،وأمراض
القلب لألطفال ،وطب أعصاب األطفال ،والطب النفسي لألطفال والمراهقين.
• الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا  -مخطط لها  -اعتماد برامج اإلقامة والمحاكاة.
سيتيح االعتماد المذكور الفرصة أمام الخريجين المؤهلين للتقدم المتحان البورد الكندي
وأن يتم اعتمادهم في البورد الكندي.
• اعتماد مشترك للتعليم المستمر بين المحترفين

التعليم الطبي المستمر
قدم التعليم الطبي المســتمر   842جلســة تعليمية
إلى  12058مشـ ً
ـاركا ،مع أكثر من  120.726اعتماد
فــي عــام  .2021تــم الحصول على االعتمادات من
خالل ورش العمل والندوات والحلقات النقاشــية
والجــوالت والمؤتمــرات ونوادي المجالت ووحدات
ً
أمرا
التعلــم المدمجــة عبــر اإلنترنت .تعد هذه الدورات
حيويـ ًـا لضمــان حصول طاقم العمل الســريري على
التراخيــص واعتمادهــم والتأكد من كفاءتهم.

تضمنــت المؤتمــرات والندوات المعتمدة في
عام  2021على ســبيل المثال ال الحصر :مؤتمر
صحة المرأة  ،2021يوم دراســة أمراض الجهاز
الهضمــي ،نــدوة قطــر الوطنية الثامنة حول اإلنتان،
نــدوة التثقيف الصحــي ،الطب الدقيق والجينوم
الوظيفي .2021

المكتبة السريرية
توفــر المكتبة الســريرية للموظفين والباحثين
إمكانيــة الوصــول إلى المعلومات الكفيلة بتحســين
الرعايــة الســريرية .تــم الوصول إلى الموارد المهمة
عبــر اإلنترنــت ،مثل  UpToDateو LexiComp

و  Lippincot Proceduresو   Clinical Keyو
 Science Directو  ،Springer Natureأكثــر مــن
 800000مرة من قبل موظفي ســدرة للطب في
عام .2021

مركز المحاكاة ودعم الحياة
مركــز المحــاكاة هو مركز محلــي وإقليمي للتميز
واالبتــكار ،الهــدف من إنشــائه هو محاكاة الرعاية
الصحيــة والتعليــم وســامة المرضى والبحث .يوفر

المرفــق الجديــد ،المجهز بأحــدث التقنيات ،التدريب
ـاء على أفضل معايير الممارســات الدولية.
بنـ ً

دورات تدريبية على المحاكاة أجريت عام  2021منحت االعتماد
ً
متدربا في البرامج التالية:
لـ 2114
834

٢٣١

١٠٥

دعم الحياة
األساسي ()BLS

دورة دعم
الحياة المتقدم
لألطفال ()PALS

دعــم الحياة المتقدم
للقلب واألوعية
الدموية ()ACLS

متدرباً

متدرباً

متدرباً

• اعتماد وزارة الصحة العامة إلدارة المهن الصحية
• جمعية القلب األميركية -اعتماد تدريب دعم الحياة
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٢٣٠

٧٧

برنامج إنعاش
حديثي الوالدة
()NRP

تقييــم حاالت الطوارئ عند
األطفــال والتعرف عليها
وتحقيق االســتقرار ()PEARS

متدرباً

متدرباً

٦٣٧

متدرباً

تدريب المحاكاة

٢١١٤

متدرباً

المجموع الكلي
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محاربة كوفيد
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محاربة كوفيد
فــي عــام  ،2021طرأ تغييــران مهمان على طبيعة
جائحة كوفيد ومســارها ،األول كان ظهور متحورات
جديــدة لـــ  2-SARS-CoVكانت أكثــر قابلية لالنتقال
والتهــرب مــن المناعة الموجودة مسـ ً
ـبقا وما يرتبط
بهــا ،والثانــي كان توســيع نطاق حمالت التطعيم
الشــاملة ضد كوفيد.19-
لمســاعدة جهــود الصحــة العامة الوطنية في إدارة
الجائحــة ،تعاونــت فــرق علم األمراض واألبحاث في
ســدرة للطب إلنشــاء طريقة عالية اإلنتاجية لتحديد
متحــورات  2-SARS-CoVفــي الوقت الفعلي.
ً
ً
مهما في تتبع ورود
دورا
وقــد لعبــت هــذه الجهود
المتحــورات المختلفــة وانتشــارها في مجتمع قطر،
وكذلــك تحديــد فعاليــة اللقاحات ضد كل متحور جديد.
ســمح فهم االنتشــار الوبائي لمتحورات SARS-
  2-CoVلقطــر بالحــد مــن ورود وانتقال كوفيد،19-
وتنفيــذ تدابيــر الصحة العامة المســتهدفة أثناء
انتشــار متحور دلتا العالمي .في ديســمبر ،2021
ً
أيضا الحاالت األربع األولى
اكتشــف ســدرة للطب
لمتحــور أوميكرون في قطر.
باســتخدام االبتــكارات المخبريــة التي تم تطويرها
في عام  ،2020اســتطاع ســدرة للطب أن يســتفيد
من  مزايا الســرعة والتكلفة والجودة إلنشــاء خدمة
ً
أيضا
اختبــار كوفيــد خاصة ناجحــة للغاية .كان عليه
تطويــر موقع الكتروني عملي وســريع ،وعملية
حجــز عاليــة الكفاءة لضمــان توافق تجربة العمالء مع
نموذج التســليم والجودة الخاص بســدرة.
مع اســتئناف الســفر العالمي في عام  ،2021تمكن
ســدرة للطب من مســاعدة العديد من المســافرين
فــي تلبيــة متطلبات اختبار ( )PCRواختبار األجســام
المضــادة ،خاصــة أولئك الذيــن يحتاجون إلى نتائج
اختبار عاجلة .كذلك اعتمدت الســفارة الصينية ســدرة
مركزا رسـ ً
ً
ـميا لتقديــم خدمة اختبار كوفيد19-
للطــب
للمســافرين إلــى الصيــن  -الدولة التي لديها
سياســات اختبار كوفيد 19-األكثر صرامة وتشــدداً
في العالم.
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ً
أيضا بتوســيع قــدرة المختبر وخدمة االختبار
قمنــا
لتوفيــر خدمــات اختبار كوفيــد 19-للكثير من الفعاليات
الدولية في الدوحة ،وكذلك مســاعدة الخطوط
الجويــة القطرية في االختبارات الســريعة لطواقم
رحالتها .وســرعان ما أصبح مختبر ســدرة المختبر
الخــاص الوحيــد الــذي يقدم نتائج ( )PCRفي نفس
اليوم.

ينايــر –  21أبريل
التوســع في خدمات فحص طوارئ األطفال
فبراير  /مارس
توفيــر اختبــار  PCRلفعاليــات بطولة قطر في
كرة الطاولة ،بطولة قطر في االســكواش
والريشة الطائرة

الربع
الثاني

توفــرت اللقاحــات في الربيع ،أطلق فريق
بمجــرد أن َّ
الصحــة المهنيــة حملة تلقيــح ناجحة للموظفين.
ً
أيضا بتعليمــات المنظمة لمتطلبات
التــزم الفريــق
الصحــة العامــة المتطورة باســتمرار للعاملين في
مجــال الرعايــة الصحيــة خالل موجات عدوى كوفيد19-
العديدة .وشــمل ذلك إنشــاء خدمات اختبار مســتضد
 2-SARS- CoVو  PCRللموظفين ،وضمان ســامة
حجر كوفيد 19-باإلضافة إلى
الموظفيــن أثنــاء فتــرات ْ
مســاعدتهم في العودة بأمان إلى العمل.

أنجز سدرة للطب
 ٣٩٦,٥٤٢فحص كوفيد
في سنة ٢٠٢١

الربع
األول

2021

يوليو
تفعيــل مركــز اختبار كوفيد الجديد -
طابق المول ،مبنى المستشــفى
عدد االختبارات  -معدل وســطي
 1400اختبــار في اليوم

الربع
الثالث

الربع
الرابع

2021

 22أبريل
تفعيــل مركــز اختبار كوفيد الجديد في
مرآب السيارات

 6يونيو
إطــاق البوابــة اإللكترونية الختبار كوفيد-
بمتوســط  240اختبار في اليوم

2021

أكتوبر 2021
موافقة وزارة الصحة العامة على  3مســتويات من األســعار الختبار  PCRفي ســدرة  -عادي /ســريعSTAT  /
أكتوبــر  /نوفمبر 2021
اختبــار  PCRلفعاليــات  QTTو QTSB
نوفمبر 2021
اختبــار  PCRلفعاليــة لوســيل الرياضيــة االفتتاحيــة  -فورمــوال  1في قطر ،اختبــار  PCRلفعالية "قطر تبدع"
التــي نظمتها متاحف قطر
ديسمبر 2021
اختبــار  PCRلفعاليــة  QF WISE
اختبــار  PCRللفــرق الخاصــة  /كبــار الشــخصيات في بطولة كأس العرب
أكثــر مــن  80.000اختبــار كوفيــد .عــدد االختبــارات  -معدل وســطي  2300اختبار في اليوم  -ذروة  3400في
اليــوم خــال بطولة كأس العرب.
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