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لكترونية  بوابة "صحتي" اإلمعالي رئيس مجلس الوزراء يدشن رسمياً    
 

بوابة "صحتي" اإللكترونية خالل   رسميا  الوزراء ووزير الداخلية مجلس معالي الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس  دشن
 األحد.  أمسالذي اختتم فعالياته في الرعاية الصحية السالمة لجودة و لالشرق األوسط  افتتاحه المعرض المصاحب لمنتدى

 
بحضور كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، إلى جانب كبار القادة من وزارة  التدشينوتمت مراسم 

حنان الكواري على أهمية تمكين وأكدت سعادة الدكتورة  الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية.
 المرضى من القيام بدور إيجابي في الرعاية الصحية المقدمة لهم وعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.

  
قائلة: "ستمّكن بوابة "صحتي" المرضى من أداء دور فاعل ومباشر في التحكم   الكواري حنان الدكتورة وبهذه المناسبة، صرحت سعادة 

م الصحية بما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهم. فهي تساعد المرضى ليبقوا على اطالع مستمر بآخر نتائج بمعلوماته
فحوصاتهم المخبرية والوقوف على قائمة أدويتهم، مع تذكيرهم بمواعيدهم الطبية. وتعتبر هذه البوابة جزءا  من نظام المعلومات الطبية 

 ملفاتهم الصحية الشخصية بشكل آمن."  )نمط( ما يتيح للمرضى متابعة
 

 اتفو الهعلى  تطبيق خالل ومن االنترنت عبر مباشرةاإللكترونية  الطبية ملفاتهم الوصول إلىمن   لمرضىا بوابة "صحتي" وتمّكن
تعليمات الخروج من  ومراجعة ،الطبية وإعادة جدولتها متابعة مواعيدهمو  ،االطالع على تقارير التحاليل المخبريةوتتيح لهم  .ةالمحمول

الفترة اإللكترونية بعد "صحتي" ويأتي التدشين الرسمي لبوابة  .بطريقة سرية أطبائهمإلى عاجلة غير توجيه رسائل ، و المستشفى
   كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية. ذتهانفّ التجريبية الناجحة التي 

 
أن بوابة "صحتي" هي   الطبية حمد  مؤسسة في الطبية المعلومات لنظم الطبي الرئيس نائب  - المصلح الوهاب عبد الدكتوروأكد 

"صحتي" للمرضى سجال  طبيا  واحدا  بغض النظر بوابة وسيلة سهلة وآمنة للمرضى لالطالع على ملفاتهم الطبية. حيث قال:  "توفر 
مرافق مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية األولية.  في أحد ذلك أكان سواء عن المكان الذي تلقوا فيه خدمات الرعاية 

أحد   فيأخصائيي الرعاية الصحية   لدى مراجعةوسهولة استخدامها جهوزية المعلومات الصحية الموحد يضمن هذا اإلجراء حيث 
ز مشاركة المرضى في الرعاية  فخدمة "صحتي" ستتيح تعزي المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية األولية.  

 ."بإحداث نقلة نوعية في الوصول إلى السجالت الطبية في مستشفياتنا " نمط"كما ساهم نظام التي يتلقونها، 
 

أن البرنامج التجريبي  األولية الصحية الرعاية بمؤسسة التشغيل إلدارة التنفيذي المدير - هللا العبد أحمد  سامية الدكتورةوبدورها، أكدت 
 ثبت رغبة المرضى في االطالع على ملفاتهم الصحية بصيغة سهلة.  أ

 
وفي هذا اإلطار، أوضحت الدكتورة العبد هللا بقولها: "أفاد مرضانا أن سهولة الوصول إلى ملفاتهم الطبية ومتابعتها في مكان واحد 

ن حاجة المريض إلى مراجعة طبيبه ألنه بات  هي إحدى الميزات الرئيسية التي تنطوي عليها منصة "صحتي". فهي غالبا  ما تخفف م
 قادرا  على االطالع على معظم نتائجه المخبرية عن طريق االنترنت والتواصل مع طبيبه من خالل بوابة "صحتي". 

 
التي  دولة قطرالدور الريادي لب  الطبية حمد مؤسسةفي  الطبية للمعلومات التنفيذي الرئيس - السنوسي عليومن جهته، نّوه الدكتور 

، حيث قال: "سيتمكن المرضى السباقة دوما  بالمنطقة في تطبيق الحلول الرقمية في قطاع الرعاية الصحية مثل خدمة "صحتي"تعتبر 



 

 

أو جهازهم اللوحي أو هاتفهم الذكي. وكما هي  جهاز الكمبيوترملفاتهم عن طريق  االطالع علىفور إتمام إجراءات التسجيل من 
في  الالزمةمن خالل توفير المعلومات اإلكلينيكية في تعزيز سالمة المرضى والفعالية   ، ستسهم منصة "صحتي"الحال مع نظام "نمط"

 مكان واحد."
 

وتعد شركة سيرنر من المؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية والمزود لمنصة السجالت  
 شريكا  هاما  في قطاع الصحة بالبالد. بذلك تشكل لفي مختلف أنحاء دولة قطر المستخدمة الصحية اإللكترونية 

 
وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد  نشارك  أن لنا عظيم لشرف إنه: "قائال   سيرنر شركة رئيس ،إيميل بيترز السيد عّلقومن جانبه، 

صحة شعب قطر وتطوير خدمات الرعاية المقدمة له.   تحسين ا الرامية إلىممسيرته فيالطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية 
وتمكين كل ، السكانخطوة أساسية على هذه الطريق فهي تسهم في تعزيز سبل تواصلنا مع اإللكترونية للمرضى منصة هذه التعتبر 

 ”إدارة وضعه الصحي على نحو مستنير وفعال أكثر.من  شخص
 
 

أو عبر زيارة أحد المرافق   www.myhealth.qa" اإللكترونية على الموقع التالي يستطيع المرضى حاليا  التسجيل في منصة "صحتي
التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية األولية. كما بإمكان المرضى الحصول على المزيد من المعلومات حول 

أو خدمة "حياك" بمؤسسة الرعاية الصحية   16060سمعك" بمؤسسة حمد الطبية على الرقم منصة "صحتي" عبر االتصال بخدمة "ن 
 .107األولية على الرقم 

 انتهى
 
    

 
 

 
 التعليقات على الصور: 

  أقيم خاللحفل خاص  فينهاية األسبوع عطلة خالل بصورة رسمية  تم تدشين بوابة "صحتي" اإللكترونية الخاصة بالمرضى  .1
 شرق األوسط للجودة والسالمة.  منتدى الانعقاد 

 اتفو الهعلى  تطبيق خالل ومن االنترنت عبر مباشرةاإللكترونية  الطبية ملفاتهم الوصول إلى مرضىلل تتيح بوابة "صحتي" .2
 ة. المحمول

 عارضاً، إقباالً واسعاً من املشاركني يف املنتدى.  20شهد معرض "ركن املعرفة" الذي ضم أكثر من  .3
 

 

 
 

 سة حمد الطبيةلمحة حول مؤس

تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم  
  المستشفيات في الشرق األوسط.

http://www.myhealth.qa/


 

 

وتكرس المؤسسة جهودها منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن في سبيل توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة  
 المرضى. 

المؤسسة اثني عشر مستشفى، منها تسعة مستشفيات تخصصية، وثالثة مستشفيات عامة. كما تدير خدمات تدير 
 .اإلسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطّولة

، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجاز ا الفت ا حين أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد  2016في يناير 
لجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية األكاديمية. كما نالت كل من خدمة  ال

اإلسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية، وخدمات تخفيف األلم لمرضى السرطان هذا  
 .2011االعتماد المرموق منذ العام 

على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة  وحرصا  منها
  . 2030حمد الطبية عن برنامج توسعي طموح لزيادة طاقتها االستيعابية على امتداد شبكة مرافقها بحلول العام 

ام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظ
المبتكرة والتعليم عالي المستوى والرعاية الطبية المتميزة ، وهي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية  

الصحية بدولة قطر. وتتعاون المؤسسة مع عدة شركاء على أعلى المستويات داخل دولة قطر وخارجها، مثل كلية طب 
 .ل كورنيل في قطر، ومعهد تطوير الرعاية الصحية األمريكي، ومؤسسة "بارتنرز هيلثكير" األمريكية، في بوسطنواي

وتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في الشرق األوسط تحصل على االعتماد المؤسسي من المجلس  
سة في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من ، والذي يعكس تميز المؤس(ACGME-I) األمريكي للتعليم الطبي العالي

 .خالل برامج تدريب أطباء االمتياز وبرامج األطباء المقيمين وبرامج الزمالة

  www.hamad.qaلمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني لمؤسسة حمد الطبية

 . ل المؤسسيمدير المشاريع اإلعالمية ، إدارة االتصا -أو االتصال ب : أيمن أبوزيد

 aabouzeid@hamad.qa( ، إيميل 00974)  55208254(، جوال: 00974) 44395257هاتف: 
 


