
 

 

 بيان صحفي
 

سدرة للطب ُيطلق برنامج عالج الرضوح وينضم إلى منظومة 
 عالج الرضوح في قطر

 

عضو مؤسسة قطر يقّدم خدمات طب األطفال لجميع مستويات الرضوح فضالً عن 
 الساعة طيلة أيام األسبوعخدمات الرعاية الطارئة على مدار 

  

، عضو مؤسسة قطر، عن إطالق برنامج عالج رضوح سدرة للطبأعلن  – ٢٠١٩ يوليو 24الدوحة، قطر، 
 األطفال؛ والذي يمثّل أبرز إضافة للخدمات الطارئة لألطفال بالمستشفى.

 
ويعني افتتاح برنامج عالج الرضوح أن سدرة للطب يمتلك كافة التجهيزات واإلمكانات الالزمة لتقديم الرعاية 
لجميع حاالت الرضوح لدى األطفال. ويتضمن ذلك األمراض أو اإلصابات الشديدة والمهددة للحياة بما في ذلك، 

 ت الرأس التي يتعرَّض لها المشاة. على سبيل المثال ال الحصر، حوادث المركبات الجسيمة أو إصابا
 

لقد أصبح برنامج عالج الرضوح في سدرة للطب جزًءا من منظومة شاملة لعالج الرضوح في قطر يقودها 
مستشفى حمد العام. ومن خالل االنضمام إلى هذه المنظومة، سيكون سدرة للطب هو المركز الرئيسي 

 عاًما فأقل( في البالد. ١٤ح الجسيمة )من سن لعالج رضوح األطفال ورعاية غالبية مرضى الرضو
 

إذا احتاج طفل إلى عالج ينقذ حياته أو  ٩٩٩على أولياء األمور ومقدمي الرعاية االتصال كالمعتاد على الرقم 
رعاية طبية فورية. وسُيقيَّم الطفل من قبل فريق االستجابة األولي التابع لخدمة اإلسعاف القطرية التي 

 عاًما فأقل إلى سدرة للطب. ١٤بنقل غالبية حاالت الرضوح الجسيمة لدى األطفال في سن ستقوم حاليًا 
 

ويخضع األطفال المصابون بالرضوح الذين يستقبلهم سدرة للطب عن طريق اإلسعاف الجوي أو البري إلى 
صائيي ضات وأخالتقييم الفوري من جانب فريق متعدد التخصصات معني بعالج الرضوح يتكون من األطباء والممر

المهن الصحية المساعدة، كما يقدم لهم الفريق ما يساعد على استقرار حالتهم. وسيتلقَّى المريض رعاية 
 شاملة متعددة التخصصات منذ وصوله إلى المستشفى وحتى إدماجه مرة أخرى في األسرة والمجتمع.

 
ويأتي تفعيل برنامج عالج الرضوح بعد شهور من اإلعداد وتدريبات المحاكاة في جميع الخدمات في 

جراحة الصدر في سدرة للطب ، طبيب الجراحة العامة والدكتور غاي بريسوالمستشفى. من جانبه، قال 
والمشرف على اإلعداد لبرنامج عالج الرضوح: "يمثّل إطالق خدمة عالج الرضوح برنامًجا متكامالً حًقا في 
سدرة للطب حيث تتعاون العديد من الخدمات والفرق متعددة التخصصات. ونحن فخورون للغاية بالعمل الذي 

لطوارئ وخدمات عالج الرضوح الحيوية لجميع األطفال في قطر. أنجزته فرقنا وشركاؤنا لضمان توفر خدمات ا
كما ُيعد تعاوننا مع مؤسسة حمد الطبية وخدمة اإلسعاف القطرية متمًما لضمان التعامل مع حاالت الرضوح 

 بشكل فوري وبأكثر الطرق فعالية".
 

ة في العمل اليومي ( في سدرة للطب أحد األقسام الرئيسية المشاركCEDسيكون قسم طوارئ األطفال )
لبرنامج عالج الرضوح ونقطة دخول رئيسية لغالبية مرضى الرضوح. ويضم القسم فريًقا واسع الخبرة من 
الجراحين واألطباء المعالجين والممرضات والممرضات الممارسات وأخصائيي الرعاية الصحية، وجميعهم 

ارئة لألطفال وعالج الرضوح. ويعمل مدربون على أعلى مستوى وحاصلون على شهادات في الرعاية الط
 القسم على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.
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، رئيس قسم طب الطوارئ التابع لسدرة للطب ومدير خدمات البروفيسور خالد األنصاريومن جانبه، قال 
إن قسم طوارئ األطفال لدينا ُمجهز جيًدا الستقبال كل من الحاالت الخطيرة "طوارئ األطفال في قطر: 

والبسيطة للمرضى المصابين برضوح في أجهزة الجسم المتعددة. ومع إطالق خدمات عالج الرضوح، فقد 
ح لنا تقديم أفضل رعاية لألطفال الذين يعانون من رضوح خطيرة. وُيعد هذا إنجاًزا أصبحنا اآلن في وضع يتي

رئيسيًا بالنسبة لنا إذا علمنا أنه لم يمض سوى عام واحد على افتتاح قسم طوارئ األطفال في سدرة. 
ى قدر وعالوًة على ذلك، فنحن نتعاون بشكل وثيق مع خدمة اإلسعاف القطرية لضمان إدارة العملية بأقص

عاًما سواًء نُقلوا إلينا بواسطة  ١٤من السهولة لمرضى الرضوح من المستويين األول والثاني حتى سن 
 ."اإلسعاف البري أو الجوي

 
وتجدر اإلشارة إلى أن المرضى الذين يخضعون للفحص في قسم طوارئ األطفال ال يتحملون أي تكاليف عند 

ألن تكاليف استشاراتهم وعالجهم ُمغطاة بموجب نظام الرعاية  حاجتهم إلى رعاية طارئة أو عالج للرضوح.
 الصحية الوطني التابع لحكومة قطر.

 
طالق خدمات عالج ، رئيس قسم الجراحة الذي عمل عن كثب في التحضير إلد. منصور عليومن جهته قال 

الرضوح بقسم طوارئ األطفال التابع لسدرة للطب: "تواصل منشآتنا الحديثة وموظفونا الودودون ما اعتادت 
عليه سدرة للطب من ابتكارات طبية، باتباع نهج يرتكز على المريض واألسرة في تقديم الرعاية. ونحن 

شاسًعا في معالجة الُرضع واألطفال والمراهقين. كما  نستعين بالمهارات والخبرات والمعرفة التي تُحدث فرًقا
أن فرقنا الطبية مدربة على التعامل مع المرضى باعتبارهم شركاء في الرعاية التي يتلقونها. فنحن نشجع 
اآلباء على طرح األسئلة والتعبير عن مخاوفهم وعدم الخوف من التحدث بشأن الرعاية والعالج اللذين يتلقاهما 

 أبناؤهم".
 

 أهم الخدمات المميزة التي يقّدمها قسم طوارئ األطفال التابع لسدرة للطب:
 يخضع األطفال أوالً للفرز/التقييم الدقيق قبل تحديد مستوى الرضوح.

 
 . رعاية طارئة وعالج للرضوح )بدون تكلفة( لألطفال والشباب:١

(i ١٤( الرضوح الخطيرة )سن )عاًما 
(ii ١٨( الرضوح البسيطة )حتى سن )عاًما 

 
. فريق متعدد التخصصات يضم متخصصين في طب األطفال ومتخصصين في الجراحة يقدمون الرعاية لجميع ٢

 المرضى من األطفال بما فيهم المصابين بالرضوح.
 
. ممرضات ذوات خبرة وممرضات ممارسات وأخصائيو خدمات صحية مساعدة مدربون على توفير رعاية صحية ٣

 من المشاركة الوجدانية.بجودة عالية في جو 
 
. غرف عمليات مخصصة لألطفال إلى جانب أجهزة التشخيص والعالج المتقدمة في منشأة متطورة تضم ٤

 أجهزة بأحجام مناسبة لألطفال يتولّى تشغيلها طاقم عمل مدرّب على تقديم الرعاية لألطفال.
 
من المتخصصين في الرعاية الصحية المدربين . يتولّى تقديم خدمة تقييم األلم وإدارته في سدرة للطب فرق ٥

تدريبًا خاًصا حيث تضم هذه الفرق أطباء وممرضات واختصاصيي حياة أطفال. ويتضمن ذلك أدوات تقييم األلم 
المناسبة للعمر والتي تم اعتماد استخدامها لدى األطفال، واستخدام األساليب الدوائية )األدوية( وغير 

سية التي تساعد على تقليل الخوف والسماح للطفل بالتعامل بشكل أفضل مع الدوائية )األساليب النف
الحالة المؤلمة. كما يتلقّى اآلباء التثقيف حول األساليب التي تساعد أطفالهم طوال رحلتهم في 

 المستشفى.
 
ن وجه أو م. توفر موظفين متعددي اللغات وخدمات الترجمة الطبية الفورية التي يمكن الحصول عليها وجًها ل٦

 خالل خط دعم اللغة عبر الهاتف أو عبر الفيديو. وتتوفر أيًضا خدمة الترجمة الفورية للغة اإلشارة.
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https://www.sidra.org/doctors-and-nurse-practitioners/mansour-ali-mbbch-bao/


 

. إمكانية الوصول إلى األخصائيين االجتماعيين وفريق الدفاع عن حقوق األطفال في حالة االشتباه في ٧
 إساءة معاملة طفل أو إهماله.

 
  .www.sidra.org قسم طوارئ األطفال، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونيلمعرفة المزيد من التفاصيل عن 

 
 -انتهى-

 مالحظات للمحرر:
 

 
 ،بينما يقوم األطباء بإجراء الفحوصات وانتظار نتائجهاف .غرفة الطوارئ بعض الوقت الزيارة إلىيمكن أن تستغرق 

 :بالتالي سدرة للطب أولياء األمور ينصح
 

  أثناء االنتظار في قسم الطوارئ، ال تعط طفلك أي مأكوالت أو مشروبات دون الرجوع إلى الطبيب أو
 الممرضة أواًل. وذلك ألن بعض الفحوصات واإلجراءات الطبية قد تتطلب أن تكون معدة طفلك خاوية.

  المصروفة بوصفة طبية. طفلك. وتتضمن هذه القائمة األدوية يتناولهاأحضر قائمة باألدوية التي 
  لضمان راحة طفلك، يمكنك إحضار بعض األغراض كالمناديل الُمبللة والمناديل الورقية والحفاضات

 واأللعاب واألجهزة اإللكترونية.

  بمعايير المملكة المتحدة( لشحن أجهزتك اإللكترونية.الطرف تذكّر أن تُحضر شاحن ثالثي( 
  كما يوجد ماكينات بيع األطعمة والمشروبات.  ها فيستخدامال نقدية صغيرةاحرص على إحضار عمالت

تقع في طابق المجمع التجاري واألسبوع  أيام طوال الساعةتعمل على مدار  كافتيرياسدرة للطب  في
دقائق من قسم طوارئ األطفال إلى ردهة  5في مبنى المستشفى الرئيسي. )يمكنك السير مسافة 

إلى طابق المجمع  للوصولالمستشفى الرئيسي، ثم استخدام الساللم المتحركة أو المصاعد 
 .التجاري(

 

 

 
 نبذة عن سدرة للطب:

يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر والعالم. وهو مركز 
س من أجل خدمة الصالح العام.    طبي خاص تأسَّ

 
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في 

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

 الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
 

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

الالئي العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل 
 تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.

 
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتزام 

 متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.
 

ل الرعاية الصحية للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجا
 والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
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