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 دراسة لكلية طب وايل كورنيل في قطر في 

 ُيكثرن من تناول األدوية التكميلية  العربيات في قطر النساء
 

 
كشفت دراسة أجراها باحثون من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً : 4102ديسمبر  6 -الدوحة 

من النساء العربٌات متوسطات الُعمر المقٌمات فً قطر  %04الدوحة ونٌوٌورك عن أن قرابة 
من قطر امرأة  108ة شملت فقد أظهرت دراسة مسحٌّ  ٌلجأن إلى الطب التكمٌلً والطب البدٌل.

، عاما   04إلى  04مرٌة من ضمن الفئة العُ  ،وسورٌاواألردن وفلسطٌن والسودان ولبنان ومصر 
منهن قد استعنَّ خالل % 21.3أن فً أنحاء قطر، مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة  مّمن راجعن

ٌَة الغذائٌة  األشهر االثنً عشر الماضٌة بالطب التكمٌلً أو الطب البدٌل، ومن أمثلة ذلك الِحْم
عالجٌة مثل اإلبر الصٌنٌة والتدلٌك، المعالجة التجانسٌة، الخاصة، األدوٌة العشبٌة، الجلسات ال

  الطب الصٌنً التقلٌدي، التأمل والطب الشعبً.
 

ُنشرت الدراسة التً ُتَعدُّ أول دراسة شاملة عن الطب التكمٌلً والطب البدٌل فً قطر فً الدورٌة 
صحة لصادرة عن منظمة الا Eastern Mediterranean Health Journalالمرموقة 
"استخدام الطب التكمٌلً والبدٌل بٌن النساء العربٌات فً متوسط العمر المقٌمات ، بعنوان العالمٌة

ة من إعداد الدكتورة لٌندا جٌربر أستاذ سٌاسات وبحوث الرعاٌة الصحٌ . وهذه الدراسةفً قطر"
كلٌة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً نٌوٌورك، إلى جانب ثالثة من أعضاء الهٌئة األكادٌمٌة فً 

 ،المشارك للصحة العالمٌة والعامة العمٌد قطر ُهم الدكتور رافٌندر مامتانًطب واٌل كورنٌل فً 
رة أستاذ طب األس الدكتور محمد فٌرجً دٌرة قسم الصحة العالمٌة والعامةم سهٌلة شٌماالدكتورة 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً فً الباحثة السابقة  لٌن تشو-عداد كل  من ٌافً اإل كما ساهم المشارك.
من  ور مادهوفانتً مٌرفًوالدكت الباري بنٌر من مؤسسة حمد الطبٌةالدكتور عبد ،نٌوٌورك

 جامعة وٌست إندٌز فً باربادوس.    
 

ا أن ثمة حاجة إلجراء دراسة بحثٌة عن وعن أهمٌة الدراسة، قالت الدكتورة جٌربر: "ارتأٌن
السلوكٌات والممارسات الصحٌة للنساء متوسطات العمر فً قطر لعدم وجود بحوث علمٌة ُتذكر 



 
 

دي الرعاٌة الصحٌة معا  إلى االنتشار الكبٌر  فً هذا المجال. وتنّبه نتائج دراستنا المرضى وُمزوِّ
من % 21دراسة متأنٌة لمسألة أن قرابة بدَّ من  نسبٌا  للطب التكمٌلً والطب البدٌل فً قطر. وال

عاما ، قد لجأن بالفعل إلى  04إلى  04عٌنة النساء اللواتً شملتهن الدراسة المسحٌة، من سن 
قد ٌكونا مبعث قلق من  اللذٌن ضٌةالطب التكمٌلً والطب البدٌل خالل االثنً عشر شهرا  الما

 . "حٌث سالمتهما وفاعلٌتهما
 

ٌُخبر المرضى أطباءهم عن االستعانة بالطب التكمٌلً والطب والبدٌل،  وأضافت: "فً العادة ال 
د عن األسالٌب العالجٌة غٌر الدوائٌة  وبالمثل ال ٌستفسر األطباء أنفسهم من مرضاهم بشكل محدَّ

دي الرعاٌة الصحٌة بالفوائد و .ٌةوغٌر التقلٌد نعتقد أنه من المهم تعرٌف وتثقٌف المرضى وُمزوِّ
 محددة للطب التكمٌلً والطب والبدٌل والمحاذٌر التً ٌنبغً أخذها فً الحسبان".ال
 

ن فً حاالت  ٌْ من جانبه، قال الدكتور مامتانً إن الطب التكمٌلً والطب البدٌل قد ٌكونان مفٌَد
ٌُذكر، بل إن بعضها قد ٌضرُّ  منّبها  عدٌدة،  إلى أن بعض أشكالهما عدٌم المنفعة ودون تأثٌر 
ل. ، البالصحة  سٌما فً حال التفاعل مع األدوٌة التقلٌدٌة التً ٌصفها طبٌب مؤهَّ

 
غٌر  اتة وعالجوقال فً هذا الصدد: "من الالفت أن نعرف أن نساء كثٌرات ٌلجأن إلى أدوٌ

لكن من المهم للغاٌة أن ٌُخبر المرٌض طبٌبه بشأن كافة األدوٌة والممارسات العالجٌة ، تقلٌدٌة
له مشورته عن أضرارها إن كانت ضارة، وآثارها الجانبٌة الخطٌرة المحتملة فً  التكمٌلٌة لٌقدم

ٌُعرف باسم  ٌَّة توجها  راهنا  نحو ما  حال تفاعلها مع عقاقٌر دوائٌة تقلٌدٌة. وتدعم الدراسة المسح
ٌُقصد بذلك أن ٌتعاون األطباء مع مرضاهم لتنسٌق تناول العقاقٌر الدوائٌة  الطب المتكامل، و

 قلٌدٌة واألدوٌة والممارسات العالجٌة التكمٌلٌة بما ٌحقق أفضل نتٌجة عالجٌة".الت
 

ٌَّة االنتشار الكبٌر للطب التكمٌلً، لذا من  كما قالت الدكتورة شٌما: "ُتظهر نتائج الدراسة المسح
المهم أن ٌكون األطباء ومرضاهم على دراٌة كافٌة بتأثٌر ما سبق وأن ٌتحقق التواصل الفعال بٌن 
ن الطرفٌن لتنسٌق أفضل رعاٌة طبٌة فعالة تستند إلى شواهد طبٌة. وفً هذا اإلطار نفكر اآل

بتطوٌر برامج واعدة ومتقنة لتثقٌف الجانبٌن، األطباء ومرضاهم، بشأن مفهوم الطب المتكامل 
 وأهمٌته فً تحسٌن الرعاٌة الصحٌة".

 
ٌّمة  ه الدكتور فٌرجً بأهمٌة الدراسة قائال : "تقّدم هذه الدراسة البحثٌة معرفة علمٌة ق من جانبه، نوَّ

مة للنساء فً قطر، ونشعر بالفخر لنشر هذه للغاٌة تسهم بإثراء فهمنا للرعاٌة  الصحٌة المقدَّ
 الدراسة فً دورٌة مرموقة لها قٌمتها وأهمٌتها فً األروقة الطبٌة العالمٌة".

 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً فٌالعمٌد المشارك لشؤون البحوث  قال الدكتور خالد مشاقة بدوره،

ات الطبٌة فً قطر الحتٌاجات الرعاٌة الصحٌة قطر: "ستعزز هذه الدراسة َفْهم األطباء والمؤسس
للنساء متوسطات العمر فً قطر ومن ثم توفٌر الخدمات المناسبة. وتدعم مثل هذه الدراسة كلٌة 
طب واٌل كورنٌل فً قطر فً تحقٌق رؤٌتها والتزامها الثابت بإعداد بحوث علمٌة رصٌنة تصب 

 فً منفعة قطر وبلدان المنطقة عامة". 



 
 

 
الدراسة المنشورة تأتً ضمن سلسلة من الدراسات عن صحة النساء متوسطات العمر  ٌُذكر أن

فً قطر ٌجرٌها باحثو كورنٌل فً كل من كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر وكلٌة طب واٌل 
كورنٌل فً نٌوٌورك بدعم من الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً ضمن برنامج 

 .[NPRP 08 - 467 - 3 – 098]الوطنٌة للبحث العلمً  األولوٌات
 

  -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 برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم 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 حّد سواء. 
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