
  

  

   حصل على اعتمادتسدرة للطب 
   لالعتمادالمشتركة  الدولية اللجنة

للمرضى  عالية الجودة بتقديم رعايةعضو مؤسسة قطر تزام لعتماد ااال هذا يؤكد
  والتميز الطبي األكاديمي

 
   2020 فبراير 12الدوحة، قطر، 

  
 المشتركة اللجنة الدوليةمن عتماد لال الذهبي ختمال علىعضو مؤسسة قطر،  ، سدرة للطب تحصل

 كي بها سدرة للطب تبالجهود التي قاماللجنة  أشادتوقد . لمستشفاها والمركز الطبي االكاديمي
   . وسالمتهمى تحسين جودة رعاية المرضمعايير بصبح مؤسسة تلتزم ت
  

والمدير التنفيذي للجنة المشتركة والسيدة بوال ويلسون، الرئيس وقد قام الدكتور مارك شاسن، الرئيس 
والمدير التفيذي للموارد في اللجنة المشتركة بتقديم الختم الذهبي رسمياً لسدرة للطب اثناء حفل أقيم في 

 ولية المشتركة في الشرق. وقد حضر الحفل السيد مراد كوكوكايا المدير التنفيذي للجنة الد2020فبراير  10
  فريقيا.األوسط وأ

  
 أصبحت أن بعد ،التالية المرحلة من كجزء موثوقة المستشفى مؤسسة لتصبح يلزم ما شاسن الدكتور قدم

 والتخطيط والحوكمة سير العمل تحسين إجراءات دمج أهمية وأبرز. المشتركة الدولية اللجنة قبل من معتمدة
  .بفعالية األولوياتتحديد و الجودة واستراتيجية المالي

  
والدكتور عبدهللا  للطب سدرةاللجنة االنتقالية وعضو مجلس إدارة  رئيس أس الحفل السيد محمد المانع،ير

كما شارك في الحفل العديد من  ذي للجنة االعتماد في سدرة للطب.الكعبي، المدير الطبي والرئيس التنفي
في ذلك خدمة سدرة للطب وممثلين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية بما  إدارةأعضاء مجلس 

  ، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية و اسبيتار.االسعاف التابعة لها
  

وشملت  ٢٠١٩عام من نوفمبر  شهر وجاء الحصول على هذا االعتماد عقب عملية تقييم ناجحة أجريت في
سدرة  تقد ظلو. األكاديميالمركز الطبي  وأهلية, سالمة المرضى من التحققمرافق المستشفى وعمليات 

  .٢٠١٨المستشفى الرئيسي في يناير  منذ افتتاح المشتركة اللجنة الدوليةالعتماد  ُتحضرللطب 
 

، باإلضافة افيه لتزم بجودة الرعاية وسالمة المرضى والزوار والعاملينتسدرة مستشفى عتماد أن اال هذا ويعني
 ينطبق االعتماد أيضاً على ممارسات .وبرامج الزمالة واإلقامة لألطباء للطالب البرامج األكاديميةإلى توفير 

تبناه تالذي نموذج الأن  أيضاً ويؤكد االعتماد  المقامة في سدرة للطب خصوصاً أبحاث الرعاية السريرية. البحوث
  األدلة. على قائمةيعتمد على ممارسات رائدة  الرعايةسدرة في تقديم 

 
في هذا الوقت من احتفلنا "رئيس اإلدارة الطبية في سدرة للطب:  ،عبد هللا الكعبي الدكتورومن جانبه قال 

. ونحتفل اآلن بإنجاز عظيم وشاركنا في ذلك العالم كله ى سدرةالعام الماضي باالفتتاح الرسمي لمستشف
حديث اإلنشاء لمستشفى  إنجازاً كبيراً . ويمثل ذلك اللجنة الدولية المشتركة اعتمادآخر وهو الحصول على 

والتعليم الطبي  ، األبحاث،من تلبية أعلى معايير الرعاية السريرية اآلمنة تحيث تمكن كمستشفى سدرة،
وضع وبتقديم رعاية عالية الجودة سدرة  التزام على كما أنه شهادة بشكل كامل، اهمن افتتاح ينخالل عام

    ".ابه وتوفير التعليم الطبي المتطور اهسالمة المرضى في مقدمة أولويات
  

 ناألن اً، إنها تخصنا جميعاً واحد اً فريق أو تخص شخصاً واحداً  ال الجائزة هذه: "هللا عبد الدكتور قال الحفل، خالل
 لتمكين أنشأتها التي المؤسسات من بالعديد قطر دولة تفخر. االعتماد هذا الحصول على في ساهمنا جميعاً 

بسدرة  االعتراف سيتم أنه شك أدنى لدي ليس. صحة أبنائه وسالمتهم على البلد ازدهار يعتمد. شعبها
  ".المؤسسات تلك من كواحدة للطب

  



  

 مفتشينمن خمسة  يتألفلقد انطوت عملية تقييم سدرة للطب، التي قام بها فريق سريري متعدد التخصصات 
جميع المجاالت لضمان امتثال لعمقة ت، على تقييمات م2019في نوفمبر  اللجنة الدولية المشتركة من

وقد شمل التقييم أيضاً  البيئة التي ُيقدَّم فيها هذا العالج.سالمة جودة العالج الطبي ومعايير ل المستشفى
تقييم استراتيجية  إضافة إلى ،إدارة البحوث صدرت عنالتي واألبحاث  والمنشوراتمرافق البحوث في سدرة 

  في سدرة.  التعليم الطبي
  

 المتنوعة فرقها وتفاني المعرفية وقدراتها منشآتها رقي بسبب الثناء من كثير على للطب سدرة حصلت
 بالوالدة، المحيطة العقلية الصحة خدمات مثل السريرية، ببرامجها اإلشادة تمت كما ،التخصصات المتعددة
ج( الوالدة حديثي لألطفال المركزة والرعاية  وأشاد. المختبرية والعمليات والخدمات والصيدلة، واألشعة، ، )الخدَّ

 المستشفى التزام عن ناهيك بالمستشفى، المعدية األمراض مكافحة فريق وخبرة بمهارة المفتشون
  .للمرضى آمنة رعاية تقديم لضمان للجودة المستمر بالتحسين

 
للطب:  سدرةوعضو مجلس إدارة  اللجنة االنتقالية رئيس ،السيد محمد المانعوتعليقاً على هذا اإلنجاز، قال 

حقق سدرة للطب هذا اإلنجاز الهام. إن ت كيأود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع موظفينا الذين عملوا بجد ل"
 وأسرهملتحسين مستوى سالمة المرضى العمل  فيالحصول على الختم الذهبي هو تأكيد على تفانينا 

  ."الصحية الرعاية مجال في للمتخصصين األكاديمية البرامج و األبحاث أنشطة توفيرفضالً عن  ،باستمرار
  
 المستشفى دماتخ في التميز نحو الرحلة هذه من التالية بالمرحلة للبدء متحمسون نحن" المانع السيد تابعو

 حاجة والمصداقية الثقة تصبح الصحية، الرعاية عالم في. ورضاهم المرضى ثقة على الحصول هو هدفنا ألن
 وتطمح السالمة قضايا تدرس التي األنشطة للطب سدرة تشجع. لها األخرى المؤسسات تفوق حاجة ملحة،

  ."معافى سليم وشعب آمن مستقبل إلى
  

 اإلسهاممن شأنها لعمليات التي ل إطاراً يوفر الدولية للمستشفيات والمراكز الطبية األكاديمية  اللجنةاعتماد  إن
    . هاوعرض الممارسات الرائدة في بهاتعزيز التعليم والتدريب للعاملين مثل  عديد من المجاالتال في تحسين

  
 المستوى على الصحية الرعاية وجودة المرضى سالمة معايير تحسين على المشتركة الدولية اللجنة تعمل

 التي تصبو إلى تحقيق راحة الدولية المعايير أعلى تحقيقعلى  المستشفى اللجنة متطلبات تشجع. الدولي
 الرعاية منظمات نتائج وتحقيق العمل سير لهيكلة موحدة توقعات تضع ذاته الوقت وفي ،وسالمتهم المرضى
 رحلة وسالمة جودة على األول المقام في المشتركة الدولية اللجنة عمل يركز. عليها المتعارف الصحية

 أقسام جميع في السليم إطارها في ووضعها العمليات وسالمة جودة تقييم على تعمل بذلك وهي المريض،
  .المستشفى

 
على مستوى سالمة المرضى وجودة الرعاية الصحية على تحسين  اللجنة الدولية المشتركة تعملكذلك 
إضافة إلى  ،والتوثيق الدوليين، واالعتماد والخدمات االستشارية ،والمطبوعات ،التعليم توفيرمن خالل  العالم
هيئة رائدة معتَرف بها في مجال اعتماد الرعاية الصحية الدولية في تعتبر اللجنة و .الدقيقةمعايير الرعاية  تعزيز
  دولة. ١٠٠من أكثر 

 
  .www.sidra.orgلمزيد من التفاصيل حول سدرة للطب يرجى زيارة 

 
  -انتهى  -

 
 

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

س من أجل خدمة الصالح العام.    والعالم. وهو مركز طبي خاص تأسَّ
يتبنى المركز، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أفضل الممارسات 

بي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية المتبعة في مجاالت التعليم الط
الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية 

  القليلة في العالم التي تتبنى مفهوم الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.



  

حية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر، إلى يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية ص
جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في 
المركز أمراض القلب والجهاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة، وغيرها. كما 

  ئي تعاني أجنتهن من مضاعفات صحية.يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الال
  

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 
عاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: الر

www.sidra.org  
 


