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 إدارة االتصال

 كلية طب وايل كورنيل في قطز
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 عميد كلية طب وايل كورنيل في قطر يدعو لمنهجية جديدة في مجال الصحة العامة
 

عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر،  ،أشاد الدكتور جاوٌد شٌخ: 5102أكتوبر  52 –الدوحة 
مع المجلس األعلى للصحة،  بالتعاونالكلٌة  أطلقتهاالتً  بحملة التوعٌة الصحٌة "صحتك أوالً"

هاً بأهمٌتها البالغة كتجربة ناجحة ُتستمد منها الشواهد حول أفضل سبل تنفٌذ مبادرات التوعٌة  منوِّ
 الصحٌة الفعالة. 

 
جاء ذلك خالل المحاضرة التً ألقاها الدكتور شٌخ بعنوان: "تطوٌر أُطر مبادرة ناجحة فً مجال 

سلسلة محاضرات بدأ ضمن الصحة السكانٌة: شواهد من حملة التوعٌة الصحٌة صحتك أوالً" 
صة للعاملٌن فً مجال ا بتنظٌمها قسم التعلٌم الطبً المستمر فً لكلٌة. وخالل المحاضرة المخصَّ

ق  مبتكرة وأكثر  بصٌاغة أُطرالدكتور شٌخ للرؤٌة الطموحة للكلٌة المتمثلة الرعاٌة الصحٌة، تطرَّ
لحمالت التوعٌة الصحٌة العامة فً مواجهة االنتشار المقلق لألمراض المزمنة، مثل النوع  فاعلٌة

الثانً من السكري وأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة والسمنة. إذ ٌزداد انتشار هذه األمراض 
 المترابطة التً تتسبب بها أسالٌب الحٌاة الٌومٌة غٌر الصحٌة ببلدان مجلس التعاون، تماماً كما

 هو الحال فً بقٌة بلدان ومناطق العالم.
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  منوخاطب الدكتور شٌخ مختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة 
ومحاضرٌن ومن مؤسسات أخرى تعنى بالرعاٌة الصحٌة فً الدولة والمستشفٌات المتعاونة 

ٌث لم ٌحقق الكثٌر على قائالً إن الطب الحدزائرٌن من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك 
صعٌد الرعاٌة الصحٌة الوقائٌة، وتأمل الكلٌة من خالل "صحتك أوالً" أن تسهم فً إثراء 

 المعرفة فً هذا المجال من خالل الشواهد العدٌدة المتأتٌة من الحملة الناجحة.
 

ماثالً : "قطع الطب الحدٌث شوطاً واسعاً فً عالج األمراض، غٌر أنه لم ٌحقق نجاحاً موأضاف
على صعٌد الوقاٌة منها عبر تشجٌع المجتمع على انتهاج أسالٌب الحٌاة الصحٌة. ونعتقد أنه قد آن 

تصوٌب مثل هذا الخلل لمواجهة الزٌادة المقلقة فً انتشار أمراض ٌمكن الوقاٌة منها لوان األ
ة حمالت بتغٌٌر أسالٌب حٌاتنا الٌومٌة. فنحن بحاجة إلى منهجٌة علمٌة مدروسة عند صٌاغ

التوعٌة الصحٌة ونشر ثقافة الوقاٌة من األمراض، منهجٌة تماثل تلك المتبعة فً البحوث الطبٌة 



 
 

والجهود العالجٌة، لنتمكن من معرفة االستراتٌجٌات األكثر فاعلٌة فً هذا المجال بما ٌحقق 
 الغاٌة المنشودة".

 
بشأن المشاركة العامة، وهذه فرصة وتابع قائالً: "نستمد الكثٌر من حملة الكلٌة "صحتك أوالً" 

مهمة إلثراء فهمنا فً هذا المجال وتطوٌر األدوات الالزمة لمواجهة أكثر التحدٌات الصحٌة 
ة فً القرن الحادي والعشرٌن".  الُملحَّ

 
أظهرت و 2102مسحٌة أجرتها منظمة الصحة العالمٌة فً عام واستشهد الدكتور شٌخ بدراسة 

منهم مصابون بالسمنة حسب  %40.4ً قطر مصابون بالبدانة، وأن من البالغٌن ف %71.0أن 
من البالغٌن فً قطر مصابون بالسكري.  %07أظهرت الدراسة أن  ، فٌماالمعاٌٌر اإلكلٌنٌكٌة

ٌُلقً األطباء بالالئمة على أسالٌب الحٌاة العصرٌة التً تخلو من األنشطة البدنٌة وتتسم فً  و
األطعمة عالٌة السعرات الحرارٌة مؤكدٌن أنها تقف وراء  تناولالوقت ذاته باإلفراط فً 

 المستوٌات المتفاقمة للسمنة والسكري فً البالد. 
 

وقال الدكتور شٌخ إن حملة التوعٌة الصحٌة "صحتك أوالً" التً أطلقتها كلٌة طب واٌل كورنٌل 
ر كافة وسائل قد أثبتت فاعلٌة استثنائٌة عبر تسخٌ ،وتمتد لخمسة أعوام 2112فً قطر عام 

االتصال والتواصل مع الجمهور لتعزٌز التوعٌة والمعرفة العامة بشأن األطعمة الصحٌة وأهمٌة 
التمارٌن البدنٌة ومخاطر العادات غٌر الصحٌة مثل التدخٌن. وفً طلٌعة تلك الوسائل الشبكات 

أثٌر اإلذاعة إلى االجتماعٌة والبرامج التلفزٌونٌة وتطبٌقات الهواتف الذكٌة واإلعالنات عبر 
 جانب الكتٌبات المطبوعة.

 
وال ٌقل عن ذلك أهمٌة أن "صحتك أوالً" تستعٌن بالفعالٌات التفاعلٌة لتشجٌع الجمٌع على انتهاج 

" الصحً أسالٌب الحٌاة الصحٌة، ومن أمثلة الفعالٌات التً أُقٌمت فً إطار الحملة فعالٌة "الشٌف
صحٌة، مسابقة اللٌاقة البدنٌة السنوٌة "التحدي" لطالب لتعلٌم الصغار طرق تحضٌر األطباق ال

المدارس اإلعدادٌة القطرٌة، تزوٌد المدارس االبتدائٌة القطرٌة ببٌوت خضراء ومعدات وبذور 
الزراعة لغرس فوائد الفواكه والخضروات الطازجة فً أذهان النشء. كذلك تضافرت جهود 

م صحٌة وبرامج حوافز لتشجٌع طالب المدارس الحملة مع جهود مؤسسة قطر لتقدٌم قوائم طعا
التابعة لمؤسسة قطر على اختٌار األطعمة الصحٌة خالل استراحة الغداء. وللكبار حصة وافٌة 

ت من حٌن إلى آخر فً أماكن بارزة من مراكز من التوعٌة من خالل منصات التوعٌة التً تثب  
ل المختص"، إلى جانب العدٌد من التسوق، وكذلك من خالل سلسلة المحاضرات العامة "اسأ

 المبادرات األخرى ذات الصلة.
 

"نراقب عن كثب االستراتٌجٌات التً أخذت بها حملة "صحتك أوالً"  وختم الدكتور شٌخ قائالً:
لتحدٌد أكثرها نجاحاً، ونطلع فً الوقت ذاته على البحوث العلمٌة ذات الصلة، ونهدف من وراء 

ر األمثل لرسائل الصحة العامة وصٌاغتها وتنفٌذها ذلك إلى تطوٌر األُطر الالز مة لصٌاغة التصوُّ
. بأفضل شكل ممكن، وكذلك صٌاغة منهجٌة دقٌقة لتقوٌم نجاح حمالت التوعٌة الصحٌة العامة

ز قدرتنا على تنفٌذ استراتٌجٌات الصحة العامة التً تحقق نقلة فارقة سنعز   ،بفضل ما سبقو



 
 

قطر وخارجها، بما ٌجنِّب الكثٌرٌن خطر اإلصابة باألمراض  وملموسة فً حٌاة األفراد فً
المزمنة والمضنٌة، مثل النوع الثانً من السكري والسمنة وأمراض القلب التً ال ٌقتصر تأثٌرها 

 على المصابٌن بها بل ٌمتد إلى أُسرهم أٌضاً".
 

كلٌة التعلٌم الطبً المستمر فً تمثل أحدث مبادرة ٌطلقها قسم  سلسلة المحاضرات هذه،ٌُذكر أن 
طب واٌل كورنٌل فً قطر لتمكٌن العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة فً قطر والمنطقة عامة 
من إثراء مهاراتهم ومعرفتهم بشأن أحدث التطورات والتقنٌات الطبٌة وأفضل الممارسات المتبعة 

حثٌة وطبٌة مختلفة على فً مجال الرعاٌة الصحٌة. وعكفت لجنة من الخبراء فً تخصصات ب
 تطوٌر هذه الفعالٌة. 

 
نوفمبر المقبل بعنوان: "المعالجة الجٌنٌة: الجٌنات البشرٌة  06المقبلة فً المحاضرة وستنعقد 

كلٌة بروفسور ورئٌس قسم الطب الوراثً فً كعقاقٌر طبٌة" ٌلقٌها الدكتور رونالد كرٌستال، 
وس وٌبستر فً الطب الباطنً فً كلٌة طب طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك وأستاذ كرسً بر

 واٌل كورنٌل.    
  -انتهى  -

 
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتم  التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حد  سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
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