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خرباء رائدون مشهود بتميزهم 
يف رعاية األطفال

تاريخنا

واشنطن  قلب  يف  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يقع 
ربحي  غري  أطفال  مستشفى  أقدم  ثالث  وهو  العاصمة، 
يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث يقّدم خدماته لألطفال 

املرضى يف أمريكا بكل عناية وإخالص منذ عام 1870.

يتمتع املركز بتاريخ عريق وُمشرف، حيث تطور من بدايته 
طبي  مركز  إىل  سريرًا   12 يضم  كمستشفى  املتواضعة 
يضم  املرضى.  األطفال  الستقبال  سريرًا   323 يوفر 
طبيب   600 من  أكرث  اليوم  األطفال  لطب  الوطني  املركز 

أطفال متخصص يف 60 جمااًل خمتلفًا.

مرافقنا

زايد  الشيخ  جممع  الرئيسي،  املستشفى  إىل  باإلضافة 
لطب  الوطني  املركز  يضم  املتقدم،  األطفال  لطب 
الشيخ  معهد  تشمل:  التي  املعاهد  من  عددًا  األطفال 
معهد  الدماغ،  أورام  معهد  األطفال،  جراحة  لتطوير  زايد 
للورم  عائلة جيلربت  األطفال، معهد  الوطني لطب  القلب 

العصبي الليفي وغريهم الكثري.

األبحاث

يف  أبحاثه  بإجراء  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يقوم 
معهد أبحاث األطفال، الذي احتضن أكرث من 1،000 مشروع 

بحثي سريري فعال.

التعليم

يعترب املركز الوطني لطب األطفال املستشفى التعليمي 
األول لطالب طب األطفال يف كلية الطب والعلوم الصحية 
كلية  من  طالبًا  يستقبل  كما  واشنطن،  جورج  بجامعة 
الطب يف جامعة هاورد ومدرسة الطب يف جامعة جورج 
األطفال  لطب  الوطني  املركز  خرباء  جميع  أن  علمًا  تاون. 
حيث  اجلامعات،  هذه  يف  أكادميية  مناصب  يشغلون 

يعلمون األجيال القادمة من أطباء األطفال.

من نحن؟

من أفضل 5 مستشفيات أطفال

يعترب املركز واحدًا من أفضل ٥ مستشفيات أطفال يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وقد مت تصنيفه باملرتبة األوىل، 

للعام الثاين على التوايل، يف رعاية حديثي الوالدة. كما مت 
اختياره من بني املراكز ذات أفضل التخصصات اخملتلفة، 
.U.S. News & World Report وذلك بحسب تصنيفات جملة

معرتف مبعايري اجلودة والسالمة التي يتبعها

حصل املركز مرتني على لقب مستشفى ®Magnet، الذي 
يتم منحه للمستشفيات التي تظهر أعلى املعايري يف 

مستوى التمريض ورعاية املرضى.

التميز يف التمريض

 يعترب املركز واحدًا من أقل من 7% من جميع
املستشفيات يف الواليات املتحدة األمريكية التي حتمل  

لقب Magnet Quality Nursing Care منذ عام 2010.

رواد األبحاث واالبتكارات

يعترب املركز واحدًا من أفضل 7 مستشفيات أطفال يف 
الواليات املتحدة األمريكية يف متويل أبحاث املعاهد الوطنية 

للصحة )NIH(، حيث يقوم املركز حاليًا بإجراء أكرث من 1.000 
مشروع بحثي سريري  يف معهد أبحاث األطفال .





معهد أبحاث األطفال

جديدًا  اكتشافًا  يوم  كل  يف  األطفال  أبحاث  معهد  يشهد 
مراكز  خمسة  خالل  من  وذلك  األطفال،  طب  جمال  يف 
الوراثة،  علم  واملناعة،  السرطان  تشمل:  متكاملة  بحثية 
جراحة  وتطوير  املعدية  األمراض  علم  األعصاب،  علم 

األطفال.

يوجد لدى املركز الوطني لطب األطفال أكرث من ٥00 باحث 
يعملون بجد واجتهاد من أجل حماربة العديد من األمراض 
التي تشكل خطرًا كبريًا على حياة األطفال، حيث يعتمدون 
علم  التكنولوجيا،  مثل:  للعالج  الوسائل  جميع  تسخري  على 
طرق  املتطورة،  العالجات  البتكار  الصيدلة  علم  األحياء، 

التشخيص اجلديدة وحلول الرعاية الصحية املتطورة.

معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة األطفال

زايد  الشيخ  معهد  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يضم 
تطوير  إىل  يسعى  والذي  الرائد،  األطفال  جراحة  لتطوير 
التدخل اجلراحي عند األطفال من خالل جعل اجلراحة أكرث 
النتائج  على  الرتكيز  مع  األمل،  من  وخالية  عمقًا  أقل  دقة، 

اإليجابية والشفاء السريع.

اكتشاف احللول 
الطبية املتطورة من 
خالل األبحاث الرائدة 
والتطبيقات املبتكرة

أبرز إجنازات برنامج األبحاث

املوجات الفوق الصوتية العالية الكثافة 
واملركزة )HIFU( لعالج الورم العظمي 

العظماين عند األطفال

 هي طريقة دقيقة وحمكمة تستخدم لتدمري أورام
العظام مع جراحة بشق صغري جدًا.

جراحة األطفال حديثي الوالدة باملنظار

استخدام تقنية جراحية طفيفة لعالج األطفال الرضع 
الذين يولدون مع خلل أو مرض معني، مما يجعل الطفل 

يشعر بأمل أقل ويتعافى بشكل أسرع.



مبا فيها 

3,000
حالة تقريبًا ألجنة

يف رحم األم

أمراض القلب
CARDIOLOGY &

HEART SURGERY

 فريق تخدير جماز

من جملس االختصاص

حصريًا ملرضى القلب 

من األطفال

حوايل 

550
عملية ترميمية معقدة 

 للعيوب اخللقية
سنويًا

د. تشارلز بريول
رئيس قسم أمراض القلب

د. ريكاردو مونوز
رئيس قسم أمراض القلب 

واحلاالت احلرجة

خمتصون يف العناية 

املركزة جمازون من 

جملس االختصاص

د. ريتشارد جوناس
رئيس قسم جراحة القلب

وحدة عناية مركزة للقلب 
متخصصة وعالية 

املستوى، تضم 

26
 غرفة للعناية

بأمراض القلب

فريق متعدد
التخصصات يضم

42
طبيب قلب وجراح
 قلب وأوعية دموية
 جمازين من جملس

 االختصاص 

52
 سريرًا جمهزًا الستقبال

مرضى القلب 

أكرث من

600
عملية جراحية

سنويًا

أكرث من

600
عملية قسطرة

للقلب سنويًا

مبا يف ذلك
عمليات زراعة

القلب

20,000أكرث من
فحص لتخطيط القلب سنويًا



يعرف معهد القلب يف املركز الوطني لطب األطفال باستمرار بأنه يضم أحد أفضل برامج أمراض القلب وجراحة القلب واألوعية 
العناية  جماالت  كافة  يف  املميزة  اخلربة  ذوي  اخملتصني  من  نخبة  املعهد  لدى  يعمل  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  الدموية 

بأمراض القلب لدى األطفال، الذين يقومون مبعاجلة أكرث احلاالت تعقيدًا من أمراض القلب اخللقية أو املكتسبة بعد الوالدة.

يهتم املعهد يف كل عام برعاية آالف املرضى الذين يعانون من عيوب خلقية يف القلب، بدءًا من اجلنني يف الرحم وصواًل إىل مرحلة 
البلوغ.

رواد يف تكنولوجيا أمراض القلب لدى األطفال

يوّفر املركز الوطني لطب األطفال أكرث تقنيات التصوير تطورًا لتزويد صورًا دقيقة للتفاصيل املعقدة للقلب ووظائفه، مما يؤدي 
للوصول إىل التشخيص الصحيح وإعطاء العالج األكرث دقة، وهذا يتضمن تخطيط صدى القلب، أشعة الرنني املغناطيسي 

للقلب، وبرنامج أشعة الرنني املغناطيسي التداخلية للقلب )ICMR( الفريد من نوعه.

علمًا أن برنامج أشعة الرنني املغناطيسي التداخلية للقلب الرائد واخلاص مبعهد القلب يف املركز الوطني لطب األطفال، يجمع 
بني أشعة الرنني املغناطيسي وتقنيات قسطرة القلب، مما يساعد خرباء املعهد يف احلصول على صور تشخيصية مفصلة 

وإجراء القسطرة القلبية بطريقة غري عميقة وآمنة للغاية.

أشهر اخلرباء يف جراحة عيوب القلب اخللقية

يشتهر اجلراحون يف املركز الوطني لطب األطفال بخربتهم العريقة على املستوى العاملي وإجنازاتهم يف إجراء عمليات العيوب 
اخللقية املعقدة واإلصالحات األساسية التي تتم مبكرًا. كما أنهم من الرواد يف استخدام العالجات واإلجراءات األكرث تطورًا يف هذا 

اجملال، مما ساعدهم يف حتقيق أفضل النتائج لعمليات القلب بالبالد.

يتطلب إجراء العمليات اجلراحية يف معهد القلب اعتماد أكرث التقنيات واإلمكانيات تطورًا، وذلك ألن أكرث من ثلثي هذه العمليات 
يف املركز  يلتزم اجلراحون  كما  من شهر.  أقل  يف عمر  الوالدة  يكون حلديثي  ونصفها  سنة،  أقل من  بعمر  لها أطفال  يخضع 
الوطني لطب األطفال بتقدمي العناية اجلراحية املتطورة للحاالت األكرث سوءًا واملرضى األصغر عمرًا، وذلك من خالل اتباع األبحاث 

الرائدة والتكنولوجيا املبتكرة. 

يقّدم معهد القلب يف املركز الوطني لطب األطفال الرعاية الشاملة املتعددة التخصصات للجنني وهو يف رحم أمه من خالل 
يوّفر اجليل اجلديد من  الذي  البطني،  أجهزة مساعدة  برامج  واحدًا من أفضل  برنامج قلب اجلنني املتطور. كما يضم املعهد 
تكنولوجيا إنقاذ احلياة. وباإلضافة إىل ذلك، يقّدم املعهد الرعاية الشاملة واملتكاملة لألطفال الذين يعانون من قصور يف القلب 

من خالل برنامج فشل القلب وزراعة القلب.

الرعاية الشاملة للقلب من مرحلة الرحم إىل البلوغ
يهتم فريق معهد القلب يف املركز الوطني لطب األطفال بعالج األطفال الذين يعانون من أمراض الشرايني التاجية من مرحلة ما 
قبل الوالدة وحتى سن البلوغ وما بعد ذلك أيضًا، حيث يقوم خرباء متقدمون يف أمراض القلب اجلنينية بتشخيص حاالت القصور 

القلبي أثناء فرتة احلمل والعمل مع الوالدين لضمان تقدمي أفضل رعاية للطفل بعد الوالدة.

خالل  من  وذلك  بالقلب،  خلقية  أمراض  من  يعانون  الذين  للبالغني  املتخصصة  الرعاية  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يوّفر  كما 
برنامج واشنطن ألمراض القلب اخللقية للبالغني، بالشراكة مع مركز مستشفى ميد ستار واشنطن.

معهد القلب يف املركز الوطني لطب األطفال



علم األورام
CANCER

ومعاجلة أكرث من 

1.500
مريض بشكل 

سنوي

يضم أطباء أطفال 
جمازون من جملس 

االختصاص يف جمال 
السرطان وأمراض 

الدم لدى األطفال

أكرث من

485 
عملية ملعاجلة األورام 
الصلبة سنويًا من خالل
برنامج األورام الصلبة

11
سريرًا خاصًا جمهزًا لزراعة 

الدم والنخاع العظمي 
للمرضى املقيمني داخل 

املستشفى

برنامج سرطان الدم
وسرطان الغدد الليمفاوية 

يقوم بتشخيص أكرث من 

50
حالة جديدة سنويًا 

يقوم معهد أورام 
الدماغ بتقييم أكرث من 

100 
حالة جديدة سنويًا

د. جيفري دوم
نائب رئيس مركز السرطان 

وأمراض الدم

أكرث من

%50
من طاقم التمريض جماز 

من جملس االختصاص 
يف علم األورام

أكرث من

70
دراسة سريرية

فعالة لألورام

33
سريرًا جمهزًا الستقبال 
مرضى األورام املقيمني 

داخل املستشفى



وذلك  املتحدة،  الواليات  يف  األطفال  لسرطان  برنامج   7 أفضل  بني  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يف  السرطان  قسم  يصنف 
يف حديثًا  تشخيصها  يتم  حالة   2٥0 من  ألكرث  الطبية  الرعاية  القسم  ويقّدم   .U.S. News & World Report جملة   بحسب 

كل عام.

نخبة من اخلرباء والباحثني الرائدين على مستوى العامل يف جمال األورام
يعترب املركز الوطني لطب األطفال مؤسسة رائدة يف تقدمي الرعاية واألبحاث املتطورة ملرضى السرطان من األطفال، كما أنه 

من الرواد يف توفري طرق خمتلفة من العالجات السريرية ملعاجلة أصعب احلاالت.

مت تقسيم مركز رعاية السرطان إىل برامج طبية متعددة التخصصات، تشمل:

اخلدمات املتطورة لعالج األورام باإلشعاع

من خالل الشراكة التي تربطه مع مستشفيات جونز هوبكنز الطبية، يقوم املركز الوطني لطب األطفال بتقدمي خدمات العالج 
اإلشعاعي الرائدة بطريقة مبتكرة وجديدة، وذلك يف موقع مصمم ليناسب احتياجات األطفال وقريب من املبنى الرئيسي للمركز 
الوطني لطب األطفال، حيث يقع على بعد 1٥ دقيقة فقط. يوّفر برنامج عالج أورام األطفال باإلشعاع خدمات سريرية متكاملة 

لعالج األورام عند األطفال لكاًل من املرضى املقيمني داخل املستشفى أو الزائرين من خالل اتباع إجراءات سهلة للغاية.

مع  بالتعاون  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يقوم  لألطفال،  واملبتكرة  املتطورة  اإلشعاعي  العالج  خدمات  تقدمي  على  وحرصًا 
مستشفى ميموريال سيبلي )مستشفيات جونز هوبكنز الطبية( ببناء مركزًا خمصصًا للعالج باإلشعاع الربوتوين، حيث يعتمد هذا 
النوع من العالج باإلشعاع على استخدام التكنولوجيا املتقدمة لتقدمي العالجات األكرث دقة، مما يسمح لألطباء بالوصول إىل األورام 

املوجودة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها مع جتنب إيذاء األنسجة السليمة احمليطة.

آفاق جديدة يف رعاية مرضى السرطان من األطفال

الوطني  املعهد  يف  األطفال  أورام  جملموعة  األوىل  املرحلة  يف  عضوًا   21 بني  من  واحدًا  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يعترب 
للسرطان، والتي تعد أكرب جمعية دولية تضم أكرث من 200 مستشفى متخصص بأبحاث األطفال.

عالوة على ذلك، يعترب املركز الوطني لطب األطفال واحدًا من األعضاء املؤسسني الحتاد ورم الدماغ لدى األطفال، وهو احتاد 
مؤلف من 11 عضوًا من املراكز الصحية ممولة من قبل املعاهد الوطنية للصحة.

يضم املركز الوطني لطب األطفال برناجمًا مميزًا للعالجات التجريبية للمرضى الذين يعانون من األورام املتكررة واملقاومة للعالج، 
املراكز  من  خمتارة  جمموعة  لدى  املتوفرة  والثانية  األوىل  املرحلة  من  سريرية  جتارب  يف  املشاركة  فرصة  لهم  يقدم  حيث 
األكادميية الطبية يف الواليات املتحدة. كما يلعب املركز الوطني لطب األطفال دورًا أساسيًا يف تطوير التجارب السريرية اخلاصة 

.)HIFU( بطرق العالج اجلديدة مبا فيها العالج باخلاليا التائية واملوجات الفوق الصوتية العالية الكثافة واملركزة

مركز مرضى السرطان وأمراض الدم يف املركز الوطني لطب األطفال

برنامج سرطان الدم/ سرطان الغدد الليمفاوية	 

برنامج األورام الصلبة	 

برنامج أمراض السرطان الوراثية	 

برنامج زراعة الدم والنخاع العظمي	 

برنامج األورام واألعصاب يف معهد أورام الدماغ	 

برنامج العالجات التجريبية	 

برنامج عالج األورام باإلشعاع	 



عالجات متخصصة لزراعة النخاع العظمي لألطفال

اجملال  هذا  يف  املتخصصة  الربامج  من  واحدًا  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يف  العظمي  والنخاع  الدم  زراعة  برنامج  يعترب 
العالج  بروتوكوالت  من  به  يشتهر  ما  بفضل  الربنامج  هذا   )COG( األطفال  أورام  جمموعة  اعتمدت  وقد  املتحدة.  بالواليات 

املتطورة التي ابتكرها فريق من اخلرباء املتخصصني يف زراعة النخاع العظمي.

وباعتباره مركزًا مشاركًا يف شبكة التجارب السريرية لزراعة النخاع العظمي التي متولها املعاهد الوطنية للصحة، مينح املركز 
الفصادة  مثل:  املبتكرة،  اجلديدة  والعالجات  الوطنية  السريرية  التجارب  من  االستفادة  فرصة  املرضى  األطفال  لطب  الوطني 
الضوئية خارج اجلسم، وهو عالج يساعد األطفال الذين يعانون من مضاعفات خطرية بعد عمليات الزرع. كما يحتضن املركز أحد 

الربامج التي يقل وجودها حول العامل والذي يقّدم العالج اخللوي للمرضى.

يعترب أطباء املركز الوطني لطب األطفال من الرواد األوائل يف استخدام تقنية الزرع الذاتي للمرضى الذين يعانون من أورام الدماغ 
التي يصعب عالجها. ويعمل الباحثون يف املركز الوطني لطب األطفال حاليًا على جتربةSUN، التي تدرس كيفية إجراء عملية زرع 
SUN عن طريق عملية زرع مصغرة، للقيام بزراعة النخاع العظمي لدى األطفال دون اللجوء  اخلاليا اجلذعية باستخدام طريقة 

للعالج الكيميائي.

تقدمي الرعاية املتطورة ألمراض الدم النادرة

يعترب قسم أمراض الدم يف املركز الوطني لطب األطفال واحدًا من أكرب برامج أمراض الدم عند األطفال يف الواليات املتحدة، 
حيث يوّفر الرعاية املتخصصة املتكاملةوالشاملة لألطفال من حول العامل.

يعالج الربنامج أكرث من 1,400 طفل يف كل عام، حيث يضم املركز الوطني لطب األطفال أحد أكرب برامج أمراض الكريات املنجلية 
يف أمريكا، ويقّدم حلواًل رائدة للمرضى الذين يعانون من خمتلف أمراض الكريات املنجلية.

يعترب املركز الوطني لطب األطفال واحدًا من مستشفيات األطفال األوىل التي متنح مرضى الكريات املنجلية فرصة للشفاء من 
خالل زراعة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم )متماثل النمط الفرداين(. ويستطيع األطباء من خالل عملية زراعة النخاع العظمي من 

معاجلة العديد من األمراض املستعصية.

باإلضافة إىل ما سبق، يقوم مركز نزف الدم الوراثي )الهيموفيليا( واجللطات املتكامل يف املركز الوطني لطب األطفال بعالج حوايل 
300 طفل ومراهق ممن يعانون من نزف الدم، اجللطات واضطرابات الصفائح الدموية بشكل سنوي، وذلك باستخدام عالجات 

متطورة مثل: تقنية إذابة اجللطات الدموية من خالل شق صغري للغاية.

علم األورام





NEUROLOGY &
NEUROSURGERY

 العلوم العصبية

كما يقوم بإجراء 

50 
عملية جراحية 

 للصرع يف
كل عام

جنح برنامج الصرع 
الشامل لألطفال 

مبعاجلة حوايل

400 
طفل من املصابني 

بنوبات مت تشخيصها 
حديثًا

 من أكرب
الفرق املتخصصة بأمراض 

األعصاب لدى األطفال 
بالواليات املتحدة

أكرث من

8,000
مريض بداء الصرع 

زاروا املركز

54
سريرًا  خمصصًا 

لربنامج العناية
املركزة من املستوى 

الرابع لألمراض 
العصبية لدى حديثي 

الوالدة 

وحدة متخصصة 

للعناية 
املركزة
لألمراض العصبية

يقّدم معهد عائلة
جيلربت للورم 

العصبي الليفي 
العناية ألكرث من

1,000 
مريض سنويًا

 مئات
العمليات اجلراحية 
لألمراض العصبية 

يف كل عام

برنامج اضطرابات 
احلركة يشخص ويعالج 

أكرث من 

500 
طفاًل يف كل عام

يعالج برنامج 
األعصاب القحفية 

أكرث من 

400 
طفاًل سنويًا

د. روجر باكر
نائب رئيس أول، مركز العلوم 

العصبية والطب السلوكي



 ينتمي املركز  إىل أحد أكرب مراكز العلوم العصبية يف الواليات املتحدة، حيث صنفت أقسام األمراض العصبية وجراحة األعصاب
جملة نشرته  ما  بحسب  وذلك  الوطني،  املستوى  على  مراكز   ٥ أفضل  بني  من  األطفال  لطب  الوطني  املركز   يف 

.U.S. News & World Report

يقوم أطباء األعصاب يف املركز الوطني لطب األطفال مبعاجلة آالف املرضى يف كل عام، ويقدمون الرعاية لألطفال الذين 
يعانون من حاالت خمتلفة من األمراض العصبية، بدءًا من احلاالت املتعارف عليها وصواًل إىل أكرث احلاالت تعقيدًا وخطورة.

يجمع املركز الوطني لطب األطفال بني إجراء األبحاث املتطورة وتقدمي العناية الطبية املتخصصة من خالل واحدًا من أكرث 
برامج األمراض العصبية عند األطفال شمواًل يف العامل، والذي يشمل التخصصات الفرعية التالية:

رواد مشهود لهم يف جراحة األعصاب األقل عمقًا

يعترب قسم جراحة األعصاب يف املركز الوطني لطب األطفال، أحد أكرث الربامج شهرة يف جمال جراحة األعصاب لدى األطفال يف 
أمريكا. كما يقّدم القسم تقنيات التصوير والتقنيات العالجية األكرث تطورًا، مما يضمن إجراء العمليات اجلراحية األكرث دقة وفعالية 

واألقل عمقًا.

التحفيز  تستخدم  والتي  املتحدة  الواليات  يف  املتكاملة  األطفال  برامج  من  فقط  اثنني  من  واحدًا  األعصاب  جراحة  فريق  يعترب 
العميق للدماغ ملعاجلة األطفال الذين يعانون من اضطرابات احلركة وحاالت الصرع املستعصية. كما يعّد املركز الوطني لطب 
األطفال رائدًا يف استخدام أشعة الرنني املغناطيسي أثناء العمليات اجلراحية، إىل جانب توجيه تقنية الليزر الستئصال األورام عن 

طريق أشعة الرنني املغناطيسي، مما يساعد على معاجلة حاالت ورم الدماغ املعقدة بشق صغري وغري عميق.

التمّيز يف عالج الورم العصبي الليفي

يحتل معهد عائلة جيلربت للورم العصبي الليفي يف املركز الوطني لطب األطفال مركز الريادة يف جمال تشخيص، تقييم وعالج 
األطفال والبالغني الذين يعانون من خمتلف حاالت اإلصابة بالورم العصبي الليفي من النوع األول والنوع الثاين.

يعترب املعهد واحدًا من أكرب املعاهد من نوعه يف العامل وقد حصل على تصنيف )املركز املتمّيز يف عالج الورم العصبي الليفي(
من قبل مؤسسة )Childhood Tumor Foundation( اخملتصة باألورام يف مرحلة الطفولة. كما مت اختيار املعهد كواحد 
يساعد  مما  الليفي،  العصبي  للورم  السريرية  التجارب  احتاد  يف  للمشاركة  املتحدة  الواليات  يف  األوىل  برامج  الثمانية  بني  من 

املرضى يف احلصول على أحدث الوسائل املتطورة وفرص العالج اجلديدة.

برنامج األورام واألعصاب يف معهد أورام الدماغ	 

طب األطفال التنموي وتكوين اخلاليا العصبية	 

طب األمراض العصبية	 

الصرع، الفسيولوجيا العصبية، والعناية املتخصصة باألمراض العصبية	 

معهد عائلة جيلربت للورم العصبي الليفي	 

علم النفس العصبي	 

مركز العلوم العصبية والطب السلوكي يف املركز الوطني لطب األطفال



 التشخيص والعالج املتخصص
لألمراض النادرة

يعترب املركز الوطني لطب األطفال رائدًا على املستوى 	 
العاملي يف معاجلة اضطرابات دورة اليوريا، كما أنه وبكل فخر 

يدير مركز أبحاث األمراض السريرية النادرة الضطرابات دورة 
اليوريا.

يهتم برنامج اضطرابات تخزين الليزوزومية بتقدمي العناية 	 
الالزمة للمرضى األطفال والبالغني منذ عام 1990، كما يعد 

واحدًا من أكرب الربامج من نوعه يف الواليات املتحدة.

يعد برنامج اضطرابات التمثيل الغذائي الوراثية أحد أكرب الربامج 	 
املتخصصة يف أمريكا، ويضم نخبة من أخصائيي التغذية 

املتخصصني بالتمثيل الغذائي.

ميتاز برنامج اضطرابات املايلني الرائد على املستوى الوطني 	 
بتوفري الرعاية الطبية املتكاملة، الفحوصات التشخيصية 

والعالجات املتطورة لألطفال الذين يعانون من اضطرابات 
املايلني األكرث تعقيدًا.

علم الوراثة

د. مارشال سمر
رئيس قسم علم الوراثة 

والتمثيل الغذائي



نحتل الطليعة يف عالج األمراض النادرة

لطب  الوطني  املركز  يف  الغذائي  والتمثيل  الوراثة  علم  قسم  يعترب  الوراثة،  علم  يف  خمتص   12 و  سنويًا  زائر   8,٥00 من  أكرث  مع 
األطفال واحدًا من أكرب العيادات املتخصصة باألمراض الوراثية يف العامل.

أصبح املركز الوطني لطب األطفال وجهة معروفة عامليًا بفضل معاجلته لعدد من األمراض الوراثية األكرث ندرة، كما أنه يشتهر 
بريادته يف معاجلة أمراض التمثيل الغذائي. سوف جتدون لدينا التقنيات املتطورة والعالجات املبتكرة، مما يضمن حصول كل 

طفل على أفضل عناية ممكنة.

الطبية  والرعاية  املناسب  التشخيصي  التقييم  يقدمون  الذين  التخصصات  متعددي  اخلرباء  من  نخبة  القسم  عمل  فريق  يضم 
املميزة لألطفال والبالغني الذين يعانون من تشوهات خلقية، اضطرابات وراثية أو أمراض التمثيل الغذائي الوراثية. باإلضافة إىل 
ذلك، يختص برنامج السرطان الوراثي بتوفري خدمات االستشارات الوراثية للعائالت التي لديها تاريخ معروف مبرض وراثي معني، 

إىل جانب تقدمي املشورة للوالدين وتوضيح مدى احتمالية تكرار هذا املرض إذا كان طفلهما يعاين من مرض وراثي.

كما تقع على عاتق  كل خمتص بعلم الوراثة يف املركز الوطني لطب األطفال مسؤولية املشاركة يف األبحاث والعمل على تطوير 
إيجاد اخليارات  الرتكيز على  يعانون من أمراض وراثية، مع  الذين  العالجات املناسبة للمرضى  ابتكار  التقنيات واألجهزة، إىل جانب 

اآلمنة والفعالة للحاالت التي ال يوجد لديها عالج حتى اآلن.

فحوصات وراثية متقدمة للتشخيص الدقيق واحلاسم

التشخيص الدقيق هو اخلطوة األوىل لتقدمي العناية املثالية ألي طفل مريض. باإلضافة إىل تقدمي الفحوصات اجلزيئية األكرث تطورًا 
النهائي احلاسم  اليوم، ال يتوقف خرباء املركز الوطني لطب األطفال عن البحث املستمر حتى يتوصلوا إىل التشخيص  واملتاحة 
النادرة يف  للحاالت  التشخيص الصحيح  بأعلى معدالت  الغذائي  الوراثة والتمثيل  حلالة كل طفل. يف احلقيقة، ميتاز قسم علم 

الواليات املتحدة.

يستطيع خرباء علم الوراثة يف املركز أن يقرروا مدى احتمالية إصابة الطفل مبرض وراثي من خالل استخدام عينة واحدة صغرية 
من الدم أو األنسجة، إىل جانب التنبؤ بكيفية استجابة الطفل ألدوية معينة.

علم الوراثة والتمثيل الغذائي يف املركز الوطني لطب األطفال



التمّيز يف التمريض
مثااًل  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يف  التمريض  فريق  يعترب 
الرعاية  ملنحهم  املرضى  مع  والتواصل  وااللتزام  للرحمة 
على  حاصاًل  مركزًا  وباعتبارنا  العاملية.  للمستويات  املطابقة 
يف  روادًا  يعتربون  املمرضني  هؤالء  فإن   ،Magnet® لقب 
يلتزم  أقسامنا.  جميع  عرب  املمتازة  التمريضية  الرعاية  توفري 
حتسني  جانب  إىل  وعائالتهم،  األطفال  برعاية  لدينا  املمرضون 
نتائج عالج املرضى، واستخدام األبحاث والعلوم لتقدمي الرعاية 
القائمة على األدلة العلمية. كما يعترب منوذج ممارسة املهنة 
يعكس  أنه  حيث  التمريض،  ملمارسة  قوي  أساس  مبثابة  لدينا 
الرعاية من خالل الرتكيز على  التوجيهي لتقدمي  التزامنا مببدئنا 

املريض والعائلة معًا.

وكونه ميثل عنصرًا هامًا يف تقدمي الرعاية الصحية، يتمتع فريق 
تعاونية  بشراكات  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يف  التمريض 
وأعضاء  املهنيني،  والزمالء  وعائالتهم،  املرضى  مع  تربطه 
التي  اخلارجية  واملنظمات  واحلكومات  احمللي،  اجملتمع 
فريق  يشارك  كما  األفراد.  وسالمة  صحة  تعزيز  يف  تساهم 
وتطوير  الرعاية  لتعزيز  املشرتكة  القرارات  اتخاذ  يف  التمريض 
عاملي  مستوى  ذات  رعاية  لتقدمي  كوسيلة  املهنية  القّيم 

للمرضى.

ويتميز أعضاء فريق التمريض يف املركز الوطني لطب األطفال 
إىل  باإلضافة  متقدمة،  علمية  شهادات  على  حاصلون  بأنهم 
يجعلهم  مما  املتخصصة،  املهنية  الشهادات  من  العديد 
لقيادة  تأهلهم  التمريض  جمال  يف  مرموقة  مكانة  يحتلون 
باألمان  تتميز  التي  املرضى  رعاية  يف  املبتكرة  التطورات 

واجلودة العالية القائمة على األدلة العلمية.

أكرث من 1,89٥ ممرض وممرضة	 

89% من أعضاء فريق التمريض السريري حاصلون على 	 
درجة البكالوريوس أو ما فوقها يف جمال التمريض

٥2% من املمرضني السريريني جمازون من قبل منظمات 	 
مهنية معرتف بها حمليًا أو دوليًا

100% من أعضاء فريق التمريض الذين يحتلون مناصب 	 
قيادية عليا حاصلون درجة البكالوريوس أو ما فوقها يف 

جمال التمريض

60% من املمرضني القياديني جمازون من قبل منظمات 	 
مهنية معرتف بها حمليًا أو دوليًا



اجلوائز املرموقة يف جمال التمريض
 Magnet® حصل املركز الوطني لطب األطفال على لقب مستشفى :Magnet®
منذ عام 2010. ويتم منح هذا اللقب للمستشفيات التي توفر رعاية آمنة وعالية اجلودة 
يف  املستشفيات  من   %7 من  أقل  أنه  علمًا  املؤهلني.  املمرضني  أفضل  أيدي  على 

الواليات املتحدة حتصل على هذا التصنيف، وأقلها هي مستشفيات األطفال.

جائزة Beacon للتميز™ للعام 2017: يف يوليو 2017، حصلت وحدة العناية اجلراحية 
 Gold Status Beacon Award جائزة  على  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يف 
املرموقة يف جمال التمّيز من اجلمعية األمريكية ملمرضات العناية املركزة. علمًا أن 
يف  التطورات  إظهار  على  لقدرتها  تقديرًا  الفردية  الوحدات  إىل  ُتمنح   Beacon جائزة 
جميع جوانب رعاية املرضى. وتعرتف هذه اجلائزة بتميز التمريض وحتقيق نتائج مثالية 
الوطني  املركز  يعد  كما  اجلراحية.  العناية  وحدة  يف  التمريضية  الرعاية  فريق  قبل  من 
لطب األطفال أول مستشفى يف الواليات املتحدة يحصل على هذه اجلائزة للتميز يف 

ثالث وحدات للعناية املركزة ووحدتني للعناية الوجيزة للحاالت احلادة.

اإلجازة من جملس شهادة التمريض لألطفال: حصل املركز الوطني لطب األطفال 
يف  ربحية  غري  منظمة  أكرب  وهو  لألطفال،  التمريض  شهادة  جملس  من  اإلجازة  على 
جملس  اعرتف  ولقد  الدولية.  الشهادات  اختبارات  ويقدم  لألطفال  التمريض  جمال 
من   ٥00 من  أكرث  يضم  ألنه  األطفال  لطب  الوطني  باملركز  لألطفال  التمريض  شهادة 
أنظمة  ثالثة  أن  العام 2017. علمًا  األطفال املعتمدين ضمن فريق عمله يف  ممرضي 

صحية أخرى يف جميع أنحاء البالد فقط جنحت يف حتقيق هذا اإلجناز.





يتألف فريق الشؤون الطبية يف قسم اخلدمات العاملية من:

كما يساند فريق اخلدمات العاملية املرضى خالل فرتة الزيارة والعالج، وذلك من خالل:

قسم اخلدمات العاملية
على مدى أكرث من عقدين، ساهم املركز الوطني لطب األطفال 
حول  وأسرهم  املرضى  من  للكثري  العالج  رحالت  تسهيل  يف 
عن  تبحث  التي  العائالت  آالف  باستقبال  املركز  متّيز  فقد  العامل، 
أنحاء  جميع  من  والقادمة  ألطفالها  املتميزة  الطبية  الرعاية 

العامل.

يضم قسم اخلدمات العاملية يف املركز الوطني لطب األطفال 
العائالت  ملنح  تام  استعداد  وعلى  اللغات،  متعدد  مهني  فريق 
على  احلصول  يف  ملساعدتهم  والرعاية  الدعم  مستويات  أعلى 
من  خطوة  بكل  إليه  يحتاجون  ما  وكل  الالزمة  الطبية  اخلدمات 
خطوات العالج. كما يسعى فريق العمل لتسهيل إقامة العائالت 

يف املركز الوطني لطب األطفال إىل أقصى احلدود.

الربيد  أو  الفاكس  الهاتف،  عرب  استفساراتكم  على  لإلجابة  االستعداد  أمت  على  العاملية  اخلدمات  قسم  عمل  فريق 
اإللكرتوين من الساعة 8 صباحًا وحتى ٥ مساًء، بحسب التوقيت الشرقي )EST(، من يوم اإلثنني إىل اجلمعة )باستثاء 
إذا كان لديكم أي استفسار طارئ بعد ساعات العمل الرسمية، ميكنكم االتصال  الواليات املتحدة(.  أيام العطل يف 

مبمثلي اخلدمات العاملية املتوفرين على مدار الساعة.

يحرص فريق اخلدمات العاملية على سد الثغرات الثقافية 
وذلك  وطنهم،  يف  وكأنهم  للشعور  العائالت  ومساعدة 
من خالل معرفته اجليدة بكافة احتياجاتهم اخملتلفة من 
دولة ألخرى واملتعلقة باجلوانب اللغوية، الثقافية والدينية.

العالقات  األطفال  لطب  الوطني  املركز  يسّهل  كما 
املتبادلة من خالل موظفيه املتواجدين يف بريو، أبوظبي، 

اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت.

مدير طبي استشاري	 

ممرض ممارس مسجل	 

احلصول على أكرث من رأي طبي	 

التنسيق مع اإلسعاف اجلوي	 

جدولة املواعيد الطبية	 

االستشارات الطبية	 

املساعدة يف وسائل النقل اجلوية واألرضية/ التخطيط 	 
للسفر/ إيجاد الفندق أو خيارات السكن للمدى الطويل 

خدمات الرتجمة	 

مدير الشؤون اإلكلينيكية	 

منسقي رعاية املرضى	 

املساعدة يف إجراءات استخراج تأشرية الزيارة	 

التنسيق مع سفارة بلدهم يف واشنطن العاصمة	 

الدعم الروحي واملعنوي خملتلف األديان	 

 تنسيق إجراءات اخلروج من املستشفى	 

والعودة إىل الوطن

احلصول على املعدات الطبية	 



تعزيز التواصل مع اجملتمعات الطبية حول العامل

العالج عن بعد: خربتنا متتد لتتخطى احلدود

والبحوث  التعليمي  التعاون  الطبية،  الشراكات  خالل  من 
يخلق  أن  األطفال  لطب  الوطني  املركز  استطاع  املشرتكة، 
لتبادل املعرفة وأفضل املمارسات يف جمال  فرصًا مثالية 
الرعاية الصحية لألطفال مع خمتلف اجملتمعات الطبية حول 
بانتظام  العامل  حول  السفر  على  املركز  خرباء  يحرص  العامل. 
الطبية  والندوات  املعلومات  تبادل  برامج  يف  للمشاركة 
التطور  فرص  املركز  يوفر  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العاملية. 
املهني باستمرار لألطباء املهتمني بقضاء من أسبوع إىل 4 

أسابيع يف مبنى املركز الوطني لطب األطفال.

يسعى املركز الوطني لطب األطفال باستمرار البتكار أكرث الطرق راحة وسهولة لتقدمي الرعاية الصحية اجليدة للمرضى.

كما يسمح برنامج العالج عن بعد بقيادة طبيب أمراض القلب واحلاالت احلرجة، الدكتور/ ريكاردو مونوز، الشهري عامليًا، جلميع 
األطباء من خمتلف أنحاء العامل للتواصل مع اخملتصني يف املركز الوطني لطب األطفال من خالل التقنيات اإللكرتونية ووسائل 

االتصاالت املتطورة.

علمًا أن فريق العالج عن بعد على استعداد تام لتقدمي الرعاية وفرص التعليم ذات املستوى العاملي خملتلف الدول يف جميع 
أنحاء العامل، كما أنهم يسعون لدعم مقدمي رعاية األطفال اآلخرين من خالل رؤية مشرتكة تهدف ملساعدة األطفال من خالل:

كما يسرنا أن نقدم اخلدمات التالية لشركائنا الدوليني من مقدمي الرعاية الصحية:

األطباء  احتياجات  بتلبية  العاملية  اخلدمات  قسم  يختص  كما 
املهتمني يف معرفة املزيد عن خدمات املركز الوطني لطب 
األطفال، وذلك بدءًا من إجراءات حتويل املرضى واالطالع على 
اآلراء األخرى، وصواًل إىل توفري فرص التعليم والتدريب املناسبة.

توفري الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها يف 	 
الوقت املناسب

توفري خربات عالية متخصصة بتقدمي الرعاية الصحية 	 
الغري متوفرة عادة يف اجملتمعات الصغرية

الزيارات املباشرة عرب الفيديو )سواء كانت طارئة أو غري طارئة(	 

االستشارات الهاتفية ملقدمي الرعاية الصحية )سواء كانت 	 
طارئة أو غري طارئة(

مراجعة التقارير والصور	 

اخلدمات الطبية عرب الهاتف النقال	 

تقدمي الدعم القتصاد الرعاية الصحية ومقدميها 	 
حمليًا

العمل كمصدر لتقدمي الرعاية الصحية التعليمية 	 
بتكلفة مناسبة

تقدمي أكرث من رأي طبي	 

حفظ املعلومات الطبية وإعادة إرسالها للتقييم 	 
)األمراض اجللدية، اجلروح(

االجتماعات الطبية عن بعد	 

التعلم والتعليم عن بعد )التعليم السريري/الطبي 	 
واإلرشاد(





تواصل معنا
ميكنك التواصل مع قسم اخلدمات العاملية من خالل:

الهاتف: 1-202-476-5778+
الفاكس: 1-202-476-387٥+

رقم الهاتف اجملاين يف الواليات املتحدة: 844-566-1457
رقم الهاتف اجملاين يف اإلمارات العربية املتحدة: 800-011-0200

globalservices@childrensnational.org 

قسم اخلدمات العاملية املركز الوطني لطب األطفال
111 شارع ميشيغن، NW واشنطن العاصمة 20010

الواليات املتحدة األمريكية

childrensnational.org

ى 
سنوية بناًء عل

األرقام ال
ت عام 2018

صائيا
إح

15٬700
مريضًا مقيمًا 323

سريرًا

219،000
مريضًا

669٬413
مريضًا يف

العيادات اخلارجية
أكرث من 

50
 سريرًا للعناية املركزة

610من املستوى الرابع
طبيبًا وطبيبة

123٬911
مريضًا خضعوا 

للتصوير التشخيصي

أكرث من

1٬895
ممرضًا وممرضة

17٬535
عملية جراحية

1٬250٬870
فحصًا خمربيًا

2٬000
مريضًا عامليًا

من

25
 دولة من جميع

أنحاء العامل


