
 

سدرة للطب تعلن عن الطالب الفائزين بمسابقة الفنون الوطنية 
 لمركز قطر للسموم

  تسلط الضوء على مخاطر التسمم وكيفية الوقاية منھا مسابقة مركز قطر للسموم

  

سدرة للطب عن الطالب الفائزين بمسابقة الفنون الوطنية مركز أعلن  :2019 يونيو 2الدوحة، قطر، 
 لمركز قطر للسموم.

 متاحةالمسابقة  كانتقد المسابقة تسليط الضوء على مخاطر التسمم وكيفية الوقاية منھا، و كان ھدف
  من خمسة إلى ثالثة عشرة سنة.  أعمارھم التي تتراوح لطالبل

لعالج تح المركز ضمن جھود مركز سدرة للطب افتُ  قدمركز قطر للسموم مسابقة الفنون الوطنية، و رعى
ويقدم المركز خدماته ، )1111 4003( عبر الخط الساخنبار والصغار على حد السواء، حاالت التسمُّم للك
  مجاناً وبسرية تامة.

على  خالد األنصاري، رئيس قسم طب الطوارئ في مركز سدرة للطب بروفيسورمن جانبه، علق ال
   قائالً: المسابقة

 رتلقينا أكث حيثكنا سعداء لرؤية الحماس من الطالب، وقد ولى، في مسابقتنا األ" نھنئ جميع الفائزين 
كان من الصعب جداً على المنظمين  نحاء قطر.أالمدارس في جميع  مختلف مشاركة من 400من 

حملت رسالة متعلقة بالسموم أو كيفية الوقاية قد كانت كل مشاركة فريدة من نوعھا و كمااختيارالفائزين، 
سموم ھو تعزيز التوعية للوقاية من السموم من خالل برامج التثقيف جزء من دور مركز قطر لل منھا.

وسيلة رائعة لرفع مستوى الوعي حول الوقاية من كان المسابقة  فيالطالب إشراك إن  .والتوعية العامة
 للمسابقة من خالل على دعمھا ن أشكر وزارة التربية والتعليم العالي في قطرأكما أود  السموم.

  ".الجوائزبعض من  لمساھمتھم بتوفير أشكر أوريدووكذلك ، مدارسالساعدتنا في الوصول إلى م

  

 الفائزون بالمسابقة:
 

 
 - 11الثالثة:  العمرية الفئة

 سنة 13
 – 8الثانية :   العمرية الفئة

 سنوات 10
 - 5األولى:  العمرية الفئة 

 سنوات 7
ھريني  المركز األول:

المدرسة الھندية  –موثوكوماران 
  (د.ب.س) الحديثة

  
 فاطمة سلطانه المركز الثاني:

المدرسة الثانوية والجامعة  –
 الدولية البنجالديشية 

 –أشيتى بيجو  لمركز األول:ا
  سالميةاإل المدرسة الھندية

  
يوسف أسامة  المركز الثاني:

 مدرسة أكاديمية الدوحة –

فيكاشني المركز األول: 
 مدرسة كومباس –ساتيش 
  العالمية

  
 تسنيمبا طو المركز الثاني:

مدرسة دار السالم الھندية  –

 للبنات درسة رقية المستقلةم –ھدى الحسن الفائز على مستوى كل الفئات العمرية: 
  
  

  -انتھى-



 

  مالحظات للمحرر:

 .الوقايةيسعى مركز قطر للسموم إلى منع حدوث حاالت التسمم عن طريق 
 

  :تباع النصائح الخمسة التاليةإويمكن تحقيق ذلك ب
  

  :كن مستعدا لحالة الطوارئ  .1
على ھاتفك المحمول، وضعه في منزلك وفي مكان عملك ليتسنى لك 40031111 إحفظ رقم مركز قطر السموم 

  .اإلتصال مباشرة بمركز قطر للسموم في حال حدوث حالة تسمم أو إذا كانت لديك أي أسئلة
  
  :إحتفظ بالمواد السامة واألدوية في عبواتھا األصلية .2
سواء كانت منتجات التنظيف أو مبيدات حشرية أو أدوية، فإن أي شيء يتم وضعه في زجاجة أو عبوة مختلفة قد  

  .ُيأكل أو ُيشرب عن طريق الخطأ لذلك ال تضع أي مادة قد تكون سامة في زجاجة أو وعاء يستخدم لألكل والشرب
  
  :مارسة العادات اآلمنة للتخزينقم بم .3
  :قم بتخزين األشياء التالية بحذر حيث ال يمكن لألطفال رؤيتھا أو لمسھا 

  .جميع األدوية والمستحضرات الصيدالنية بما في ذلك األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية والفيتامينات•   
  .منتجات التبغ والسجائر اإللكترونية، وخاصة النيكوتين السائل•   
  . لوازم الغسيل والتنظيف•   
  .المبيدات الحشرية وطارد الحشرات•   
  . البطاريات•   
  .المواد الكيميائية األخرى•   

  :قم بقراءة التعليمات واإلرشادات بعناية .4
  .اعتد على قراءة الملصق المرفق مع أي مادة أو منتج قبل استخدامه وخاصة قبل إعطاء األدوية

  
 :المرئيةاكشف التھديدات غير  .5
  .قم بتثبيت أجھزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في منزلك 

 

 :نبذة عن سدرة للطب

ھو م. ويقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعال
س من أجل خدمة الصالح العام.    مركز طبي خاص تأسَّ

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في يتبنى المركز، الذي أنشأته 
. همجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلت
وم ھوھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية القليلة في العالم التي تتبنى مف

  الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.

يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى جانب 
الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في المركز أمراض القلب 

لك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرھا. كما يقدم العالج والرعاية للنساء والجھاز العصبي والمسا
  الحوامل الالئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.

يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 
  واالجتماعية.متواصل بالتنمية البشرية 

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال الرعاية 
 gwww.sidra.or الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:


