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 قلوب تنبض بالسعادة

حجازي بسدرة للطب على الرعاية التي تلقتها  أسرة المريضة الكويتية تتوجّه بالشكر إلى البروفيسور زياد

 مركز القلب.طفلتهم في 

ين(. تمم في قلبها )بين حجيرتي الضخ السفلي 9ولدت ريم في الكويت وهي تعاني من ثقب كبير بحجم 

 في ارائد   امركز   وأن بهأحد مستشفيات األطفال الرائدة في المنطقة وأنه وبعد أن سمع والداها بسدرة للطب 

الطبي لبرنامج القلب بسدرة للطب والمشرف مجال طب القلب، تواصال مع البروفيسور زياد حجازي، المدير 

 .لمركزباعلى المكتب الدولي 

ا، وهو بذلك أحد الرواد المعروفين على المستوى الدولي في  37يتمتع البروفيسور حجازي بخبرة تتجاوز  عام 

ة الخلقيمجال اإلصالح غير الجراحي لعيوب القلب الخلقية والهيكلية وطب القلب التدخلي وأمراض القلب 

والهيكلية. وباعتبار ريم مريضة دولية، فقد ُمنحت أسرتها حق الدخول والدعم الفردي طوال فترة إقامتها بسدرة 

 للطب.

أسرة ريم إلى قطر سعي ا للحصول على  جاءتوفي تعليق له على حالة المريضة، قال البروفيسور حجازي: "

الذي أكد حالتها ثم قدمنا المشورة الطبية وقمنا بتعديل ثان. ولقد أجرينا فحص مخطط صدى القلب طبي رأي 

ا لرؤية ريم الصغيرة  األدوية التي تتناولها. كانت األسرة مسرورة للغاية بالنتيجة التي تحققت. ونحن سعداء جد 

 ."المرحة وهي تنمو

فيسور حجازي، وفي تعليق لوالدي ريم قاال: "لقد سافرنا من الكويت إلى سدرة للطب طلب ا لمشورة البرو

وهو طبيب قلب مشهور متخصص في عالج األطفال. ونحن سعداء للغاية بما آلت إليه كل األمور بالنسبة لريم 

وبمدى جودة الرعاية التي تلقيناها خالل إقامتنا في قطر. فلقد سارت جميع اإلجراءات بسالسة منذ البداية 

ى تيسير حصولنا على كل ما نحتاجه مع فهم كل وحتى مغادرتنا. وقد حرص البروفيسور حجازي وفريقه عل

 .خطوة. ونحن عاجزون عن التعبير عن امتناننا!"

ا فيف سدرة للطب بإدارة جميع إحاالت المرضى من خارج سدرة.في  المكتب الدولييقوم   إذا كنت مقيم 

 الخارج وتسعى للحصول على عالج متخصص في طب األطفال من أجل طفلك، يرجى االتصال بالرقم

 لمعرفة التفاصيل. international.services@sidra.orgالبريد اإللكتروني عبر أو التواصل  40031200-974
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