
  

 
حول مواضيع ُتعنى  عن ُبعديطلق ندوات للطب سدرة  

 بالصحة العامة
 

21 يوليو 2020، الدوحة، قطر- سيطلق سدرة للطب، العضو في مؤسسة قطر، سلسلة من 
وات عن ُبعد تتناول مواضيع توعوية لها عالقة بالصحة العامة.دالن  

 
مشاركة المن برنامج  جزءاً  عن ُبعد موعد مع خبير سدرة للطب"" ندواتسلسلة تشكل  

المتعلقة بصحة النساء  بعض المواضيعإرشادات وتوصيات بشأن  تتضمنو للمستشفى، يةالمجتمع
 للوالدين حول التعامل مع إرشاداتو ،واألطفال. تشمل المواضيع الرضاعة واالستشارات الغذائية

 وغير ذلك من المواضيع المتنوعة. النفسيةالصحة  ،مرض السكري
 

  .اإلنجليزية وأالعربية ب إما وهي ُتقدَّممجاني،  االلكترونيةي الندوات التسجيل ف
 

 19-انتشار كوفيد حدَّ لقد “في سدرة للطب:  باإلنابة جنيفر أهن، المدير التنفيذي لالتصاالتتقول 
فئات المجتمع مع  وجهاً لوجه والمهمةالصحية المفيدة  المعلومات مشاركةقدرتنا على  من

المراهقين والطالب الذين يعانون من ألول مرة، و السيدات اللواتي يختبرن األمومة مثل الرئيسية،
تحديات صحية. الندوات  ذوي اإلعالقات أو غيرهم ممن يواجهون نفسية، وأهالي األطفالمشاكل 
 فريق إلىستماع لكافة أفراد المجتمع، فهي تتيح لهم فرصة االهي طريقة آمنة وفعالة  عن ُبعد

 العاملين في سدرة للطب وهم يتحدثون عن عدد من والمهنيين الصحيين والمدربين األطباءمن 
 يستفيد الناس من هذه الندوات ويستمتعوا بها".نأمل أن  تهمهم، بشكل مباشر.التي  المواضيع

 
(األطفال المصابين  هو موعد مع خبير سدرة للطب"من سلسلة ندوات " األول األول العنوان

إلى  2.00من الساعة  2020يوليو  27 ) والمزمع  عقدها في 19-و كوفيد  1لنوع داء السكري من اب
وران بتروفسكي، غالبروفسور  يقدمهانصائح وإرشادات  الندوة تضمنت بعد الظهر. 3.00الساعة 

لسدرة للطب. يناقش البروفسور  التابعةعيادة مرض السكري  فيكبير األطباء المعالجين 
الضوء على  ويلقي ،مرض السكري يقة تعامل األهل والمراهقين معفي الندوة طربتروفسكي 

 .المصابين بداء السكري من النوع األول لدى األطفال اً جديد بروتوكوالً استخدام العيادة 
 

صفحة تفضلوا بزيارة القادمة  موعد مع خبير سدرة للطب"للتسجيل والمشاركة في ندوات "
   calendar-https://www.sidra.org/events/على الرابط:للطب  سدرةعلى موقع  الفعاليات

 
-انتهى-  

 
 

 pr@sidra.orgمسؤول االتصال اإلعالمي: 
 

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

يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات المتبعة في 
مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية الفائقة للمريض وعائلته. 

لصحية القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات ا
  الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.



  

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

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

ام يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح ريادية والتز
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب  متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.

والتعرف على مساهمتنا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة 
 www.sidra.orgالموقع اإللكتروني: 

 


