
  

سدرة للطب تطلق خدمات جديدة للنساء 
  2020في 

يعكس هذا التوسع  التركيز على النهوض بصحة المرأة وتقديم المزيد من 
  الخيارات للنساء في قطر

  
إطالق ، عن مؤسسة قطر أحد أعضاء، سدرة للطباليوم  تأعلن –، الدوحة 2020يناير  27

جهود دعم يإستراتيجي ، في توسع 2020النساء في عام طب من خدمات  جديدةمجموعة 
  .في قطرالنهوض بصحة المرأة 

  
على مدار الربع األول من العام، سيعمل مركز سدرة للطب على توسيع وحدة ما بعد الوالدة ف

ات الخارجية المسائية لخدمات التوليد وطب النساء، بغرف وأجنحة فاخرة جديدة، وتشغيل العياد
عيادة األلم  افتتاح)، وIVFوحدة اإلخصاب في المختبر ( تدشينفحوصات عنق الرحم، وتقديم و

  .لنساءل التقنيات التي تساعد على تقليل التدخالت الجراحية تطوير مواصلةللنساء البالغات، و
  

بالرحلة التي بدأها  إننا نفخر بشدة، المدير الطبي في سدرة للطب:"الدكتور عبد هللا الكعبييقول 
. ففي 2018برنامج خدمات النساء هنا، وبما أنجزناه منذ افتتاح المستشفى الرئيسي في عام 

ليشمل مجموعة  ،ع نطاق طب النساء والوالدة وطب األم والجنينيقمنا بتوسغضون عامين فقط، 
قوية تغطي طيًفا واسًعا من الخدمات التي تتعلق بالصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل. كما أننا 
نعمل عن كثب مع عيادات أخرى بما في ذلك خدمات الصحة العقلية قبل وبعد الوالدة، 

  والعالج الطبيعي وتخدير البالغين". واألخصائيون االجتماعيون،
  
 قمنا"لقد  ، الرئيس باإلنابة لقسم خدمات النساء في سدرة للطب:الدكتور ميشيل مخلوفيقول و
، بحيث يضع التخصصات في سدرة للطبالجوانب والمتعدد ل والعالجي المتكامنهج مصياغة الب

، أو في تحقيق رغبتها قديم الدعم لها أثناء الحملبدءاً من تاحتياجات المرأة وخياراتها.  في االعتبار
تواجد زوجها في غرفة الوالدة،  حرصها على)، أو VBACالوالدة الطبيعية بعد الوالدة القيصرية (في 

 –رأي ثاٍن من أطبائنا الخبراء  لىع حصولأو الالمختلفة ة أمراض النساء تشخيص ومعالج وحتى
  بتوفير الرعاية الكاملة للمريضة وأسرتها". نلتزمنحن ف
  

الفاخرة، جنحة األو غرفال وتشمل الخدمات الجديدة التي سيتم إطالقها في مركز سدرة للطب
وتشمل األجنحة  ،فق داخليةمرابمناطق ملحقة مخصصة للجلوس وبغرف حديثة التجهيز  وهي

   .2020يناير  وذلك في أيًضا غرفة استقبال منفصلة متصلة
  

مساًء إلى  4العيادات الخارجية المسائية ألمراض النساء والوالدة من الساعة كما سيبدأ تشغيل 
عنق  فحوصات عيادة، وكذلك سيتم تدشين 2020في فبراير  ةحدود، بصورة ممساءً  8الساعة 

، في الرحم عيوبخدمات الفحص التي تكشف عن أي تقدم هر فبراير، والتي سفي ش الرحم
تتحقق من  التيختبارات االالخدمات هذه تشمل وسائل العالج إذا احتاج األمر إلى ذلك، و وتحديد

  أو ما يعرف بسرطان الرحم. )HPVتغيرات تطرأ على خاليا عنق الرحم بسبب فيروس (وجود أي 
  

فق امر، باإلخصاب في المختبر اتعالجتقديم  -الربع األول من العام الحاليأثناء -وسيتم أيضاً 
فريق متعدد التخصصات من األطباء االستشاريين وأخصائيي األجنة والممرضات  ايديرهة حديث



  

نجابية وطب األم اإلجراحات ال إلى جانب، تحت سقف واحد متكاملةذين يوفرون بيئة رعاية لال
  ساء والتوليد. وخدمات طب الن والجنين

  
لدى  ةم المزمنتعالج األال ، والتيعيادات األلم للنساء البالغاتوأخيراً، تقوم سدرة للطب بإطالق 

والتي من النساء عن طريق األدوية وإحصار العصب والعالج الطبيعي النشط والتدخالت السلوكية. 
  .المتوقع أن تبدأ عملها في الشهر الجاري

  
عدد من اإلنجازات األخرى التي سدرة للطب بعد  خدمات النساء فييدة من هذه الباقة الجد وتأتي

متخصص في استخدام طرق وال ألورام الليفية،امركز  ومنها تدشين 2019عام نهاية في  شهدتها
تتطلب أدنى تدخل جراحي، والجراحة الروبوتية إلزالة األورام الليفية، وتقديم أحدث تقنيات طب 

  متخصصي الرضاعة.توفير تبارات الفحص المتقدمة قبل الوالدة، واألم والجنين مثل اخ
  
 متخصصة طبيبة بصفتيمديرة الطب اإلنجابي في سدرة للطب:" ،الدكتورة عائشة اليوسفتقول و

 نكون حتى يلزم ما بكل نقوم -رأيي في- فإننا – الروبوت و بالمناظير النسائية الجراحة في
 آماناً، وأكثرها خطورة وأقلها التقنيات أحدث تقديم على هنا والعالج الرعاية ترتكز. رائًدا مستشفى

 الالتي السيدات مئات عالجنا لقد. البالد في للنساء الخيارات من العديد توفير ذلك من واألهم
 السفر على -الروبوتية الجراحة ذلك في بما- الطبية الرعاية لتلقي للطب سدرة إلى القدوم ضلنف

 ."نفسه العالج لتلقي الشمالية أمريكا أو أوروبا أو آسيا شرق مثل بالد إلى الخارج إلى
  

 التشوهات لتصحيح جراحية عمليات اآلن نقدم أننا أعلن بأن جًدا فخورة شخصيا أنا:" وأضافت
 في الصغيرات الفتيات أو للنساء الخاصة الجراحة هذه تتوفر). مولر قناة( المبايض و للرحم لخلقيةا

 كاملة غير تناسلية أعضاء أو رحمين، وجود مثل خلقية تشوهات من يعانين الالتي المراهقة سن
 راحيج تدخل بأدنى الجراحية العملية إجراء ويتم. حاجز أو غشاء بسبب الحيض تجمع أو النمو،
 "الروبوت و المنظار جراحة بفضل وذلك كبير بشكل البطن فتح إلى الحاجة ودون
 

عمل سدرة للطب أيضا بنشاط على العديد من برامج البحوث السريرية التي تهدف إلى تحسين ت
صحة األمهات والنساء، كجزء من برنامج الطب الدقيق. وتتوافق أبحاث صحة األم والطفل في 

 مثل؛ ، واألهداف ذات األولوية2022 – 2018ستراتيجية الوطنية للصحة في قطر سدرة للطب مع اإل
امرأة في صحة جيدة يعني حمًال صحيا. ويعمل الباحثون عن كثب مع قسم طب األم والجنين 

  لوضع برنامج بحثي جديد لتحديد عوامل الخطر في الوالدة قبل تمام مدة الحمل.
  

وهو ما مكننا  مؤسسة قطر،هي أحد أعضاء سدرة للطب إن ئًال: "واختتم الدكتور مخلوف حديثه قا
لتوفير وكمستشفى في هذا المجال، من استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا إلثبات ريادتنا 

العمل  فريق ويرجع الفضل في ذلك أيضاً إلى. في قطرأعلى مستويات الرعاية الصحية للمرأة 
آمنة  صحية التزامنا المستمر بتوفير رعايةوع الرعاية الصحية، متعدد التخصصات والشركاء في قطاال

  وعالية الجودة".
  

يهدف برنامج خدمات النساء من سدرة للطب إلى توفير رعاية جيدة للنساء واألطفال. لمزيد من 
أو  wcct@sidra.orgالمعلومات، يرجى االتصال بفريق تنسيق رعاية المرأة على البريد اإللكتروني: 

  www.sidra.org/womensأو زوروا موقع:  40037113هاتف رقم: 
 

 - 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 
المتبعة في مجاالت التعليم الطبي، وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية، والرعاية الصحية 

حية الفائقة للمريض وعائلته. وهذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الص
  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 المتعلقة بطب النساء واألمومة. وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في 

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

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

 م متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.ريادية والتزا
للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساهمتنا في مجال 
الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

www.sidra.org  
 

 
 

 


