
  

 

  مختبرات علم األمراض بسدرة للطب تحصل على اعتماد كلية علم األمراض األمريكية
  ،عضو مؤسسة قطرسدرة للطب، الحصول على اعتماد كلية علم األمراض األمريكية ُيبرز التزام 
  بالجودة وسالمة المرضى

 
   :2019مايو  8الدوحة، قطر، 

الذي تمنحه لجنة االعتماد في  كلية علم األمراض األمريكيةعلى اعتماد  سدرة للطب حصلت مختبرات علم األمراض في
كلية علم األمراض األمريكية في  اأجرته تيال والمعاينة ج الفحصوقد استند حصول سدرة للطب على االعتماد إلى نتائ الكلية.

  موقع سدرة مؤخًرا.

لمساعدة المختبرات  تم تصميمهتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد كلية علم األمراض األمريكية هو برنامج معترف به دولًيا 
ساعد كذلك في ضمان ي. كما ةالتنظيميللقواعد  الاإلكلينيكية على تحقيق التميز بما يتخطى المعايير المطلوبة ألغراض االمتث

  حصول جميع المرضى على أعلى معايير الرعاية.

سجالت مختبر علم  بفحص مفتشو كلية علم األمراض األمريكيةقام في سدرة للطب، التي جرت االعتماد  وخالل إجراءات منح
مؤهالت طاقم عمل المختبر  قاموا بمراجعةن. كما جودة على مدى العامين الماضييالمراقبة  إجراءاتمراجعة األمراض و 

  والمعدات والمرافق وبرنامج السالمة والسجالت وعملية اإلدارة بالكامل.

دمات علم األمراض في سدرة للطب: "هذه لحظة فخر لفريقنا حيث تمكّنا خ رئيس، د. روسونج تانوتعليًقا على االعتماد، قال 
 بارزًا على نحو اً يعتبر هذا إنجاز و سالمة. العلى معايير الجودة والدقة و أل وفقاً  يعمل لدينا من إثبات أن مختبر علم األمراض

فقط. ويوفر اعتماد  2018يين منذ يناير خاص نظًرا ألن مختبرنا اإلكلينيكي بدأ في تقديم خدمات الفحوصات للمرضى الداخل
على أن نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبرات علم األمراض بسدرة للطب تفي بمعايير  مصادقةكلية علم األمراض األمريكية 

  ."التميز اإلكلينيكي في هذا المجال بل وتتجاوزها

منشأة معتمدة من قبل كلية علم األمراض  8000 أصبح مختبر علم األمراض في سدرة للطب اآلن واحًدا من بين أكثر من
   األمريكية في جميع أنحاء العالم.

في تمّيز الهنئ قسم علم األمراض إلظهاره في سدرة للطب: "أود أن أ رئيس اإلدارة الطبية، د. عبد اهللا الكعبيومن جانبه قال 
  يضع و الخدمة التي يقدمها، وهو األمر الذي أتاح لنا الحصول على هذا االعتماد المرموق من كلية علم األمراض األمريكية. 

  



  

يعزز مسعانا لمواصلة تقديم خدمات مخبرية عالمية المستوى لدعم الرعاية والتعليم هذا االعتماد معياًرا مهًما آخر لمؤسستنا و 
  ."والبحوث اإلكلينيكية في سدرة للطب

 علم أمراضيتخصص قسم علم األمراض بسدرة للطب في مجاالت علم األمراض التشريحي؛ والكيمياء الحيوية اإلكلينيكية؛ 
ات؛ وعلم الجينات المرضية؛ وعلوم األمراض. ويقدم للمرضى خدمات تشخيصية الدم؛ وعلم األحياء الدقيقة وعلم الفيروس

متطورة بأعلى مستويات الجودة وحلول إكلينيكية مبتكرة مخصصة لتحسين تشخيص أمراض الطفولة واألمومة وعالجها والوقاية 
  منها.

هو ما يمكن ًما عن احتياجات البالغين، و ويدرك القسم أيًضا أن األطفال لديهم احتياجات خاصة يمكن أن تكون مختلفة تما
طاقم العمل الذي يضم أطباء وتقنيين يتمتعون بتدريب وخبرة فريدين في مجاالت متخصصة في  تلبيته في إطار التكامل بين

يد من أمراض النساء والتوليد. لمز ب ات الخاصبر تيساهم الفريق أيًضا بخبرته وتدريبه العالميين في طب المخو أمراض األطفال. 
  .هناالتفاصيل، ُيرجى النقر 

  -النهاية  -

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

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

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

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

  وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.
تع به دولة قطر من روح ريادية والتزام متواصل بالتنمية يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بها المركز شهادة على ما تتم

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