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كليت طب وايل كىرويل في قطر في دراست لباحثيه مه   

الغربيت المرأةمه االلتهابي الثدي  لسرطانالمرأة العربيت أكثر ُعرضت   

 
 

ٍذ دساعخ ع١ٍّخ ٔشش٘ب ثبحضٛ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛسٔ: 2102سبتمبر  22 -الدوحت  فٟ ١ً رٛطَّ

ٌضذٞ اٌشَّشط ٚاٌششق أٚعط١خ عبِخ، أوضش ُعشػخ ٌإلطبثخ ثغشطبْ ا لطش ئٌٝ أْ اٌّشأح اٌعشث١خ

٠بً عذ٠بً فٟ اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ عٍٝ اٌغٛاء ٠شّىً ، اٌزِٞٓ ٔظ١شرٙب اٌغشث١خ  .رحذِّ

 
و١ٍخ طت فٟ ظ اٌعٍَٛ األعبع١خ ٌطفٟ شٛشبْ، اٌع١ّذ اٌّغبعذ ٌّٕٙٚفٟ ٘زا اٌشأْ، لبي اٌذوزٛس 

َّْ ٌٍعشة ثعغ اٌخٛاّص اٌفبسلخ عٍٝ طع١ذ  ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ٚاٌّإٌِّف اٌشئ١ظ ٌٍذساعخ، ئ

َّْ اٌغِّّبد اإلو١ٕ١ٍى١خ ٌغشطبْ اٌضذٞ ث١ٓ إٌغبء ع١ّ  اإلطبثخ ثبٌغشطبْ، ال ّب عشطبْ اٌضذٞ، ٚئ
 اٌعشث١بد رخزٍف عٓ ِض١الرٙب ث١ٓ إٌغبء األُخش٠بد فٟ اٌعبٌُ.

 

االٌزٙبثٟ ٘ٛ أخطش أشىبي عشطبْ اٌضذٞ عشطبْ اٌضذٞ ئْ س شٛشبْ رٌه لبئالً: "ٚأٚػح اٌذوزٛ
ٌٛال٠بد فٟ اثبٌّئخ ِٓ وبفخ أٚساَ عشطبْ اٌضذٞ  2-1ٚأوضش٘ب فزىبً ثبٌٕغبء، ٠ٚشّىً ِب ث١ٓ 

عٍٝ ف .ٝ أػعبف رٌه ث١ٓ إٌغبء اٌعشث١بدشو١خ. ٚثبٌّمبسٔخ، ٔغذ أْ إٌغجخ لذ رظً ئ١ٌاٌّزحذح األِ

ثبٌّئخ ِٓ وبفخ حبالد عشطبْ  11-7ٌّضبي، رشىً حبالد عشطبْ اٌضذٞ االٌزٙبثٟ ِب ث١ٓ عج١ً ا

. ٚثبٌّضً، أظٙشد دساعخ عىب١ٔخ فٟ ِحبفظخ اٌغشث١خ ثغّٙٛس٠خ ِظش اٌعشث١خ أْ رٛٔظاٌضذٞ فٟ 

ثبٌّئخ ِٓ حبالد  11حبالد عشطبْ اٌضذٞ االٌزٙبثٟ ٕ٘بن أوضش ش١ٛعبً، ٚرشىًِّ ِب ٠ظً ئٌٝ 
ّٛ  2-1ضذٞ ِمبسٔخ ثٕغجخ عشطبْ اٌ  شو١خ".١ٌٛال٠بد اٌّزحذح األِفٟ اثبٌّئخ اٌزٟ أششُد ئ١ٌٙب ٌٍز

 

ظخ فٟ عٍُ األٚساَ  رٞ الٔغ١ذ "ُٔششد اٌذساعخ فٟ اٌعذد األخ١ش ِٓ اٌذٚس٠خ اٌّزخظِّ

راد اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ فٟ األسٚلخ اٌطج١خ اٌعب١ٌّخ. ٚشبسن ثاعذاد اٌذساعخ اٌذوزٛس  "أٚٔىٌٛٛعٟ
و١ٍخ طت ٚا٠ً فٟ وٛٔذٚسٚ عبعزشٞ، اٌجبحش اٌّشبسن فٟ عٍُ األح١بء اٌذل١مخ ٚعٍُ إٌّبعخ 

 وٛس١ًٔ فٟ لطش، ٚاٌذوزٛس حّٛدح ثٛع١ٓ ِٓ رٛٔظ.

 
ّّ فٟ  عذد حبالد اإلطبثخ ثغشطبْ اٌضذٞٚأظٙشد اٌذساعخ أْ  ِ ًّ ب ع١ٍٗ اٌحبي اٌجٍذاْ اٌعشث١خ أل

ِضٍّب أظٙشد أْ عّبد  .أٔٙب فٟ رضا٠ذ ِزغبسع ئالّ شو١خ، ١فٟ أٚسٚثب ٚاٌٛال٠بد اٌّزحذح األِ

٠ٚجٍغ شو١بد. ١عشطبْ اٌضذٞ ث١ٓ إٌغبء اٌعشث١بد رخزٍف عٓ ِض١الرٙب ث١ٓ إٌغبء األٚسٚث١بد ٚاألِ



 
 

ّٓ اإلطبثخ ثغشطبْ اٌضذٞ فٟ اٌجٍ ّٓ  48ذاْ اٌعشث١خ ِزٛعط ع عبِبً فٟ أٚسٚثب  58عبِبً ِمبسٔخ ثغ

 شوب. ١ٚأِ

 
خ ٠ششف عٍٝ رحش٠ش٘ب أطجبء ٚخجشاء  "رٞ الٔغ١ذ أٚٔىٌٛٛعٟ"٠ُشبس ئٌٝ أْ  َّ َحىَّ ُِ دٚس٠خ طج١خ 

ِخزظْٛ فٟ عٍُ األٚساَ، ٠ُْٚعزَذُّ ثّب ٠شد ف١ٙب ِٓ دساعبد ٚثحٛس ِٚمبالد فٟ األٚعبط اٌطج١خ 

اٌعب١ٌّخ. ٚرّضً اٌذٚس٠خ ِشععبً طج١بً عب١ٌّبً ِٛصٛلبً فٟ عٍُ األٚساَ اإلو١ٕ١ٍىٟ. ٠ٚجٍغ ِإشِّش اٌزأص١ش 
اٌذٚس٠بد األوبد١ّ٠خ )ٚ٘ٛ اٌّإشش اٌّعزّذ عب١ٌّبً فٟ رم١١ُ أ١ّ٘خ  25.12اٌّشِٛلخ ٌٙزٖ اٌذٚس٠خ 

ًِّ دساعخ أٚ ِمبٌخ ث١ٓ دفَّز١ٙب خالي  ٠ٚظٙش اٌّإشش اٌّزوٛس ِعذَّي االعزشٙبداد ٚااللزجبعبد ٌى

ظخ فٟ عٍُ  اٌغٕز١ٓ اٌّبػ١ز١ٓ(، ِب ٠غعً ٘زٖ اٌذٚس٠خ رُظَّٕف ػّٓ أُ٘ صالس دٚس٠بد ِزخظِّ

ظخ فٟ عٍُ األٚساَ اإلو١ٕ١ٍىٟ، ٚرُظَّٕف ِٓ األ ٚساَ فٟ اٌعبٌُ، ٟٚ٘ فٟ ط١ٍعخ اٌذٚس٠بد اٌّزخظِّ
 ُّ ظبرٙب. 1.5ث١ٓ أ٘  ثبٌّئخ ِٓ وبفخ اٌذٚس٠بد اٌع١ٍّخ فٟ اٌعبٌُ عٍٝ اخزالف رخظُّ

 

١ّٓ ٚشذَّد اٌذوزٛس شٛشبْ عٍٝ أ١ّ٘خ اٌذساعخ لبئالً: "عزىْٛ اٌذساعخ ِشععبً ٌىبفخ اٌجبحض١ٓ اٌّٙز
َسد ثٙب ِٓ لجً اٌجبحض١ٓ  َٚ ثبعزمظبء عشطبْ اٌضذٞ ث١ٓ إٌغبء اٌعشث١بد، ِضٍّب ع١ُغزشٙذ ثّب 

د ِعّبد عشطبْ اٌضذٞ ث١ٓ إٌغبء اٌعشث١بد اٌزٟ سطذ ٚأرذ عٍٝ  داٌّٙز١ّٓ ثٙزا اٌّغبي ألٔٙب رعذِّ

 روش٘ب دساعبد طج١خ ِّبصٍخ". 
 

اٌٛف١بد إٌبعّخ عٓ عشطبْ اٌضذٞ فٟ حبي رىض١ف ٚأشبس اٌذوزٛس شٛشبْ ئٌٝ ئِىب١ٔخ اٌحّذ ِٓ 

"سغُ أ١ّ٘خ حّالد ٚأػبف:  ٌذٚس٠خ ٚاٌىشف اٌّجىش عٓ اٌّشع.اٌزٛع١خ ثأ١ّ٘خ اٌفحٛص ا
اٌزٛع١خ اٌعبِخ اٌزٟ ٠ُعٍٓ عٕٙب ِٓ ح١ٓ ئٌٝ آخش، غ١ش أْ اٌجٍذاْ اٌعشث١خ ثحبعخ ِبّعخ ئٌٝ ثشاِظ 

اٌخغً ٚاألعشاف وّب أْ  عبعٟ عٍٝ ٔحٛ ِٕزظُ.٠ش اإلشٚط١ٕخ ِزىبٍِخ رز١ح ئعشاء فحٛص اٌزظٛ

االعزّبع١خ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌخبطئخ عٓ اٌغشطبْ، ِمشٚٔخ ثبٌّعشفخ إٌّمٛطخ عٓ عشطبْ اٌضذٞ 
لذ ٠عٛق ٔغبء وض١شاد ِٓ ئعشاء فحٛص  ،ٚطعٛثخ اٌٛطٛي ئٌٝ ِإعغبد اٌشعب٠خ اٌظح١خ

 .اٌزظ٠ٛش اإلشعبعٟ إٌّزظّخ، األِش اٌزٞ ٠إخش اٌىشف عٓ اٌّشع"

 
ٚشذَّد اٌذوزٛس شٛشبْ عٍٝ ئِىب١ٔخ اٌحّذ ِٓ اٌٛف١بد إٌبعّخ عٓ عشطبْ اٌضذٞ عٕذ اٌىشف اٌّجىش 

عٕٗ، غ١ش أْ رٌه ٠غزٍضَ رٕف١ز ثشاِظ اٌزٛع١خ اٌٛاف١خ اٌّمشٚٔخ ثفحٛص اٌزظ٠ٛش اإلشعبعٟ 

ٛشبْ عٍٝ أ١ّ٘خ إٌّزظَّخ فٟ اٌجٍذاْ اٌزٟ رٍّه اٌّٛاسد اٌىبف١خ. ٚفٟ اٌغ١بق رارٗ، أوَّذ اٌذوزٛس ش
 ئ٠الء األ٠ٌٛٚخ اٌّغزحمخ ٌزعض٠ض ثحٛس اٌغشطبْ فٟ اٌجٍذاْ اٌعشث١خ.

 

ثذعُ ِٓ طٕذٚق ثشٔبِظ ثحٛس اٌطت فش٠ك اٌجبحض١ٓ ثشئبعخ اٌذوزٛس شٛشبْ  اٌذساعخ أعشٜ
اٌح١ٛٞ ثى١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش، وّب ٔبي اٌجبحضْٛ ِٕحخ ِٓ اٌظٕذٚق اٌمطشٞ ٌشعب٠خ 

و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش ٠ذ٠ش ثشٔبِغبً ِشِٛلبً فٟ فٟ ٠ُزوش أْ لغُ اٌجحٛس  .ٌعٍّٟاٌجحش ا

ثحٛس اٌطت اٌح١ٛٞ ٠ٕظتُّ عٍٝ اٌزحذ٠بد اٌظح١خ األوضش ئٌحبحبً اٌزٟ رٛاعٗ لطش ٚثٍذاْ إٌّطمخ 
 عبِخ.

 



 
 

ثبٌّئخ ِٓ وبفخ اٌٛف١بد فٟ لطش، ٚفٟ ئطبس حشطٙب عٍٝ االسرمبء  ٠11زغجَّت اٌغشطبْ ثٕحٛ 

ٙذ اٌم١بدح اٌمطش٠خ اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍظحخ  ظ١بغخ ِٚزبثعخ ٌثّعب١٠ش اٌشعب٠خ اٌظح١خ فٟ لطش، ٚعَّ

االعزشار١غ١خ اٌٛط١ٕخ ٌّىبفحخ اٌغشطبْ. ٚرذعُ و١ٍخ طت ٚا٠ً وٛس١ًٔ فٟ لطش سؤ٠خ ٚسعبٌخ رٍه 
طبحجخ اٌغّٛ اٌش١خخ ِٛصا ثٕذ ٔبطش، ٔبئت سئ١ظ  2111ٍمزٙب عبَ االعزشار١غ١خ اٌزٟ أط

 اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍظحخ.

 

إٌّطمخ، ٟٚ٘ ٚص١مخ اٌظٍخ ثبالعزشار١غ١خ اٌٛط١ٕخ ٌٍظحخ فٟ فٟ لخ االعزشار١غ١خ اٌغجَّب رعزجش ٘زٖ
١ٍِبس س٠ـبي لطشٞ ِٚٓ أُ٘ ِحبٚس٘ب رغذ٠ذ  2.2ٚرشًّ اعزضّبساد رزغبٚص ل١ّزٙب  ،لطش

طٕٟ ٌشعب٠خ ِشػٝ اٌّشوض اٌٛعالط األٚساَ اٌغشطب١ٔخ، ٚرأع١ظ ٝ األًِ اٌّزخظِّض فٟ ِغزشف

 ، ٚئٔشبء ِغزشفٝ عذ٠ذ ٌٍغشطبْ ٚرٌه خالي األعٛاَ اٌخّغخ اٌمبدِخ.  اٌغشطبْ ٚاٌجحٛس
 

  -انتهى  -
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
مؤسسة بٌن جامعة كورنٌل و قائمة من خالل شراكةتأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 

مل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع ٌش امجاً تعلٌمٌاً متكامالً وتقدم برن ،قطر
كورنٌل ومن بٌنهم جامعة تابعة لامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة سنوات فً برن

شفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومست
 والطب الرٌاضً. 

 
وث الطب تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بح

ث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. وحبالحٌوي وذلك من خالل ال
لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً 

الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 
 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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