
  

  عمل مجانية ةسدرة للطب يستضيف ورش
  لتثقيف ممرضات المدارس حول مرض الصرع

 
  2019أبريل  7الدوحة، قطر، 

عمل مجانية كجزء من فعاليات يوم التوعية بمرض الصرع للممرضات ومقدمي الرعاية  ةورش سدرة للطبسيستضيف 
  .2019أبريل  10في المدارس يوم األربعاء 

قيف في سدرة للطب باللغتين اإلنجليزية والعربية، إلى تث فالقسم طب األعصاب لألطالعمل، التي ينّظمها  ةتهدف ورش
شاركة مبشأن رعاية الطالب المصابين بالصرع. كما ترّحب ورشة العمل أيًضا ب في المدارس الممرضات ومقدمي الرعاية

  ألولية.امرض الصرع لدى األطفال في سن المدرسة فضًال عن ممرضات الرعاية بمقدمي الرعاية الصحية المهتمين 

اء متكررة. ونتيجة لذلك، يحدث خلل لخاليا المخ أثن تشنج ُيعد الصرع حالة مرضّية تؤثر على الدماغ وتسبب نوبات
  ، مما يتسبب في تصرُّف الجسم بطريقة غير معتادة.نوبة التشنج

اب، "يجب طب األعص قسم المسؤولة عن تنظيم ورشة العمل والطبيبة المعالجة في الدكتورة رنا الشاميمن جهتها قالت 
أن يتمتع األطفال المصابون بالصرع بنفس الفرص المتاحة للطالب اآلخرين في المدارس. ونحن نشجع المدارس في 

العمل التي تستغرق ثالث ساعات. لقد ُصممت  ةلحضور ورش ماية لديهومقدمي الرع همقطر على إرسال ممرضات
العمل لضمان حصول ممرضات المدارس على المعلومات الصحيحة بشأن الطالب المصابين بالصرع  ةورش

 لخاصةمات اللتعليجزء العمل  ةتتضمن ورشلهذا و  ،كل طفل احتياجات مختلفةلالخاضعين لرعايتهن وٕاشرافهن. إن و 
  ."طفل لنوبة صرع في المدرسةالبتقديم اإلسعافات األولية المناسبة أو طب الطوارئ في حالة تعرُّض 

  : بمبنى المستشفى الرئيسي  2019أبريل  10 العمل على النحو التالي ةتفاصيل ورش

  صباًحا 11.00صباًحا حتى  8.00 من باللغة العربية ورشة عمل  :2019أبريل  10

  عصًرا 03.00ظهًرا حتى  0012. من باللغة اإلنجليزية ورشة عمل : 2019أبريل  10
 

نشّجع ممرضات المدارس ومقدمي الرعاية على التسجيل في ورشة العمل عبر البريد اإللكتروني: 
 www.sidra.org/epilepsy  

 

  - انتهى -



  

 

 :نبذة عن سدرة للطب
سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو يقدم مركز 

   مركز طبي خاص تأسَّس من أجل خدمة الصالح العام.
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في مجاالت 

الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج التعليم الطبي، وبحوث 
الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي 

  في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب الرعاية  يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة

الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب والجهاز 
العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي 

  جنتهن من مضاعفات صحية.تعاني أ
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

  متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية 

  www.sidra.org :والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الصحية

 

  


