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؟حننمن
املهاراتافضلوّفران،األساسيةةالغايهيالعميلصحةأبنالميانناوقطردولةومقيميملواطيناملنزليةوغرياملنزليةالصحيةالرعايةخدماتتقدميعلىاخلدماتوللرعايةقطافتعمل

.الرضامستوايتالعلىاالرتقاءتضمناليتالتشغيليةوالعملياتاإلداريةواخلرباتالتمريضية

رؤيتنا
.قطردولةيفاملنزليةغريواملنزليةالصحيةالرعايةوالتمريضخدماتتقدمييفالرائدةالشركةلنصبح

رسالتنا
الرضامستوايتالعلىترقىاليتاخلدماتمعايريابعلىيلتزموحمرتفمتمكنفريقخاللمنعاليةجودةذاتوصحيةمتريضيةخدماتنقدمفانناالعميلجتاهاألخالقيبدورانمناإمياانا 
.للصحةالوطنيةاالسرتاتيجيةحتقيقيففعاالا عنصراا نكونألنونسعى،العميللدى
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اإللتزام املسؤولية اجلودة

قيمنا
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اجلودة والتنافسية
نضمن لك األسعار التنافسية اليت تتوائم مع مستوى اخلدمة املطلوب

والكفاءة املهارة 
لك جمموعة واسعة من القوى العاملة املتخصصة، ومرخصة من قبل جملس قطر للممارسني الصحيني نوفر 

(QCHP) ،ومدربة تدريباا مهنياا لتلبية متطلبات العمالء املتخصصة دون أي حتدايت إدارية من جانبك

الرتكيز على املستفيد
على ان تكون خدماتنا مرتكزة على املستفيد من االفراد والشركات لضمان ان تكون التجربةحنرص 

يتحقق ذلك عن طريق االحرتافية. قبل واثناء وبعد اخلدمة ترقى للمستوى املأمون لنيل رضا العميل
يف التعامل على املستوى اإلداري والطيب اليت يتلقاها العميل

ملاذا قطاف ؟
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خدماتنا
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 (االفراد)خدمات الصحة املنزلية

خدمات رعاية اإلسعافات األولية•
رعاية إعادة التأهيل•
إدارة مرض السكري•
رعاية ما بعد اجلراحة•
العناية ابجلروح•

 للشركاتالتمريضخدمات

املستشفياتوالعياداتممرضو•
للشركاتالصحيةاخلدمات•
البناءموقعيفالتمريض•
احلضاانتواملدرسيةالتمريضخدمات•

رعاية األمومة•
العناية ابلطفل حديث الوالدة•
رعاية املسنني•
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة•
الرعاية أثناء السفر•
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رعاية األمومة
هذهفهملخالومن،لألمهاتابلنسبةاحلياةوتغيريالوالدةأمهيةمدىندرك

الرعايةتقدمياللخمناالنتقالهذايفاملساعدةاحملرتففريقنايقدم،احلقيقة
.األمورعايةالتمريضية

لتجربةيدااجواالستعدادكأموالثقةابلبهجةالشعورعلىمساعدتكهوهدفنا
:يفواملمثلةلكنوفرهااليتاخلدماتخاللمناجلديددوركسعادة

الوالدةقبلمارعايةدعم•
الوالدةبعدمادعم•
املستشفىمناملبكراخلروجدعم•
املعقدةاحلاالتوأصحابمبكرااملولودالطفلرعاية•

الرعاية ابلطفل حديث الوالدة

لوالدة،احلديثيوالنومالرضاعةيفاألطفالممرضةتساعدسوف
املمرضةتوفر.وطفلهااألمبنيالرتابطتعزيزوالطبيعي،والتطور
يفتساهمماكالراحةمنقسطعلىاجلديدةاألمحتصلبينماالتغذية
ابلطفلاملرتبطاملنزيلالتدبرياعمال
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 املسننيرعاية
وجود شخص حتدايت تتطلبهلم إال ان ،كبار السن هم بركة البيوت

.يتهمنفسخمتص يساعدهم على ختطي التحدايت اجلسمانية ومراعاة
ألحبائك كبار سيقدم ممرضوان املتخصصون يف رعاية املسنني الرعاية
.لى استقالليتهمالسن لتحسني روتني حياهتم ومساعدهتم يف احلفاظ ع

إدارة مرضى السكري

كون هلا من احلاالت املزمنة واليت قد يولسكري وهامرض إنتشارمع 
أتثري كبري على صحة األفراد 

تحكم يف قطاف تقدم لكم الدعم املناسب الذي حتتاجه لتحسني ال
غيريات يف منط نسبة اجللوكوز يف الدم لتقليل هذه املضاعفات وإجراء ت

.احلياة
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رعاية إعادة التأهيل
إعادةجعالبنيجتمعاليتالرعايةخياراتمنالعديدنقدمحنن

.كالحتياجاتواملصممةاملاهرةالتمريضيةوالرعايةالتأهيل
الذيالتأهيلإعادةعالجهوخدماتناعروضمنكلأساس

خطةنمكجزءالنطقوعالجوالفيزايئياملهينالعالجيستخدم
.التعايفلتحقيقالشاملةالرعاية

العناية ابجلروح

وإدارةتقييمخاللمنللجروحمتخصصةرعايةخدمةقطافتقدم
خاللمنيضاملر لراحةقيمةفريقنايقدم.املعقدةأوالبسيطةاجلروح
.راحتهمعلىالسهروللمرضىاملستمرالدعم
تضميدلخالمنالعدوىمنللوقايةوالدقيقةاملناسبةالرعايةنقدم
ضمانأجلمنبيبالطتعليماتابتباعبعنايةتنفيذهيتمالذياجلرح

إجيابيةنتائجمعاألمثلالشفاءإىلاملرضىوصول
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رعاية ما بعد اجلراحة 

تلبيةضمانلاجلراحةبعداألفرادحيتاجهماهياجلراحةبعدمارعاية
املساعدةافريقنيقدم.فائقةبعنايةاألساسيةاالحتياجاتمجيع

بعضأنحيثللمريضالفسيولوجيةاحلالةإىلابلنظراملستمرة
املريضنفسيةىوعلاجلسمعلىكبريااضغطااتضعأنميكنالعمليات

اخلاصةاإلحتياجاترعاية ذوي 

صريةقرعايةمناخلاصةاالحتياجاتذويرعايةترتاوحأنميكن
نمالعديدهناكيكونأنميكن.األجلطويلةرعايةإىلاألجل
خدماتأواخلاصةاالحتياجاتذوياألطفالمثل،بينهمااملواقف
تاجونوحيحادثمنعانواالذيناألشخاصرعايةأواملؤقتةالرعاية

امدربونخرباؤان.التأهيلإعادةعمليةخاللمناملساعدةإىل جيدا
ونوعيةتهماستقالليحتسنيخاللمنهؤالءاحتياجاتتلبيةعلى

حياهتم
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الرعاية أثناء السفر

ج دولة خدماتنا إىل العمالء الذين يسعون للعالج خار متتد 
.قطر ورعاية ما بعد العالج بعد العودة إىل دولة قطر
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خدمات التمريض للمستشفيات و العيادات الطبية 

مرخصنينيوممرضممرضاتمنمتريضيةطقمأنقدمحنن
خدماتتقدميعلىوقادرين،القطريةالصحةوزارةمن

الطبيةالعياداتواملستشفياتيفللمرضىالرعاية
صنيواملتخصاألطباءمعالوثيقوالتواصلوالعمل

املرجوةائجالنتلتحقيقالعالجيمتلقوالرعايةومقدمي
.املريضبتعايف

اشكالافةكالطبيةواملراكزالعياداتيفاطقمناتساعد
معلوماتمجعخاللمندخوهلمحلظةمنذالدعم
العالجاتوإدارة،املريضتقييمودعم،املريض

املرضىتثقيفحىتو ،احلاجةحسبواألدوية
.وتوعيتهم
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اخلدمات الصحية للشركات يف مجيع القطاعات

وظفيملاألساسيةالصحيةالرعايةخدماتاطقمناتقدم
امةالعاألوليةاإلسعافاتتقدميخاللمناتالشرك
ةالصحياملخاطرتقييمجانبإىل،احلاجةعند

الرئيسيةملهاماتشملو .املوظفنيصحةوتعزيزللموظفني
:التالية
احلقنإدارةواحليويةالعالماتتقييم.
العملحلوادثاألوليةالتمريضخدمات
طةبسيالخربيةاملفحوصاتالإبجراءالقيام.
عتوقأو/والعاملحالةتقييميفساعدامل

.احملتملةاملشاكل
سجالتيفواالختباراتالفحوصاتنتائجتوثيق

.لامالع
واألدويةاإلمداداتوطلباتاجلردقوائمإعداد

.احلاجةحسب



15 |      خدماتنا  

خدمات التمريض املدرسي و احلضاانت

اليومخاللسيةاملدر املنشأةداخلوالطالباتللطالبوالسالمةالصحةتعزيزإىلابإلضافة
العاداتعلىاحلفاظعلىأيضااالطالبيشجعونالتمريضيةأطقمنافإن،الدراسي

مسؤولونلتمريضايفاملتخصصونهؤالء.املدرسةيفيكونونالعندماالصحيةوالسلوكيات
والتعاوناحلاالت،إدارةخدماتوتقدمي،واحملتملةالفعليةالصحيةاملشاكلحتديدعنأيضاا
إجيايبشكلبالطالباستجابةلضمانوالعائالتوالطالباملدارسومسؤويلاملعلمنيمع

:يهاملدرسةملمرضةالرئيسيةالواجباتف.طبيعيبشكلوالتطورلبيئتهم
واملوظفنيللطالبالصحيةالرعايةتوفري-
الصحيةالفحوصاتإجراء-
اخلاصةالصحيةالرعايةمقدميمعالتنسيق-
جملتمعيةاالصحيةالرعايةومقدميواألسرةاملدرسةموظفيبنياتصالكجهاتالعمل-

صحيةمدرسيةبيئةلضمان
:فهيأساسيبشكلاحلضانةممرضةمهامأما
املناسبةواملشروابتاخلفيفةوالوجباتالوجباتتقدمي-
احلماماستخدامعلىالتدريبيفاملساعدةأوالتغيريات-
.والسلوكياتالنظافةأساسياتمثلالعامةاحلياتيةاملهاراتتعليم-
الضرورةعندواالجتماعيةالصحيةالرعايةيفمتخصصأيمعالعمل-
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التمريض يف مواقع البناء

اتاإلسعافتقدميعنمسؤولالتمريضيناطاقم
دميوتقاملوظفصحةوتقييم،األساسيةاألولية

علىواحلفاظ،الطبيةللحاالتاألويلالتشخيص
خماطرتقييموكذلك،للموظفنيالصحيةالسجالت

إجراءاهلأولهجيوز.العملبيئةيفوالصحةالسالمة
ديدحتأجلمناملوظفعلىشاملةجسديةفحوصات

مراضاألحتديدأومسبقاااملوجودةالطبيةاحلاالت
.العملمكانيفاملكتسبةاجلسدية

اليتعداتواملالعملمنطقةاملهنيةالصحةممرضةتتفقد
تصدرو ،للسالمةاالمتثالأجلمناألفراديستخدمها

املوظفنيوتثقيف،السالمةظروفعنمفصلةتقارير
وتعزز،املهنيةاألخطارضدالوقائيةالتدابريبشأن

،الدعمو املشورةوتقدم،الصحيةوالعملاحلياةظروف
.والسالمةالصحةسياساتوتطور
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