
                 
    

 بيان صحفي
 

 
 

   
 الزفاعيمحمد نسزين 

 الزئيس التنفيذي لالتصال

  + ٦٧٥ ٥٥٦٨٢٩٤٤ هاتف: 
 + ٦٧٥ ٥٥٦٨٢٥٥٥فاكس: 

nma2005@qatar-med.cornell.edu 

 

 

 
 االتصالإدارة 

 كلية طب وايل كورنيل في قطز

 المدينة التعليمية

 ٨٥١٥٥ صندوق بزيد 

 الدوحة، قطز
 

 

 كلية طب وايل كورنيل في قطر تستشرف العهد الجديد للطب التكامليفي ندوة 
 

بحضور أكثر من مئتٌن من المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة،  :5112 أبريل 1 – الدوحة
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ُسبل تحقٌق التكامل الفعال بٌن الطب  فًناقشت ندوة ُعقدت 

. وخالل الندوة التً تولى التنسٌق لها أخرى التكاملً والبدٌل من جهة، والطب التقلٌدي من جهة
قسم الصحة العالمٌة والعامة بالكلٌة تطرق خبراء الرعاٌة الصحٌة المشاركون فً كلماتهم للعدٌد 

البدن والمكّمالت الغذائٌة -املً، مثل العالج باإلبر الصٌنٌة وطب الذهنتكمن أشكال الطب ال
 استراتٌجٌات تفعٌل الرعاٌة الذاتٌة وبناء التحالفات العالجٌة مع المرضى. واتناول، كما والُعشبٌة

 
الجوانب اإلٌجابٌة للعالجات البدٌلة، مثلما حذرت من المخاطر المنطوٌة على الندوة واستكشفت 

لمرضى. وٌحث الطب التكاملً، وهو من المفاهٌم الحدٌثة نسبٌاً، األطباء على التحدث صحة ا
وفً حال كان  .جات بدٌلة تستند إلى دالئل علمٌةإلى مرضاهم لمعرفة ما إذا كانوا ٌستعٌنون بعال

التحقق من أنها متممة للمنهجٌة العالجٌة الحدٌثة وغٌر محفوفة بالمخاطر، مثل  ، ٌجباألمر كذلك
 تعارضها مع العقاقٌر الدوائٌة على سبٌل المثال.

 
كلٌة فً أستاذ سٌاسات وبحوث الرعاٌة الصحٌة  دد، قال الدكتور رافٌندر مامتانًوفً هذا الص

طب واٌل كورنٌل فً قطر: "نحن مسإولون كؤطباء عن التواصل مع مرضانا لمعرفة العالجات 
من أهم األسباب الموجبة لذلك أن البحوث قد أظهرت التكمٌلٌة والبدٌلة التً ربما ٌلجإون إلٌها. و

. باإلضافة اعتماد عدد كبٌر منهم على العالجات التكمٌلٌة، لذا من التقصٌر إهمال مثل هذا األمر
أن ثمة أدلة كافٌة بؤن العدٌد من العالجات التكمٌلٌة لها فوائد إكلٌنٌكٌة فعلٌة وٌمكن أن تساعد إلى 

كثٌر من األمراض التً ٌتسبب العدٌد منها بآالم مزمنة ومضنٌة. المرضى فً التعاٌش مع ال
ن على األطباء معرفة دور وتؤثٌر مثل هذه البدائل، مثلما ٌتعٌن علٌهم استكشاف هٌكلٌة وٌتعٌّ 

جدٌدة لتقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة تسّهل تكامل العالجات التكمٌلٌة المستندة إلى دالئل علمٌة 
 مع الطب التقلٌدي".

 
 قطر، الكلمة الرئٌسة خالل الندوةوألقى الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد كلٌة طب واٌل كورنٌل فً 

"ٌسعدنا أن نستضٌف فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر هذه النخبة من المختصٌن وجاء فٌها: 



 
 

فً مجال الرعاٌة الصحٌة الستكشاف تؤثٌر ودور العالجات التكمٌلٌة والبدٌلة، وهذه قضٌة بالغة 
األهمٌة بالنسبة لمإسسات الرعاٌة الصحٌة فً القرن الحادي والعشرٌن. فمع ازٌاد أهمٌة الطب 

ن علٌنا إدماج العالجات التكمٌلٌة التً ٌستعٌن بها المرضى للتعرف الوقائً والرعاٌة الذاتٌة، ٌتعٌّ 
ة كٌفٌة على فوائدها والتحذٌر من أضرارها المحتملة. وتتٌح هذه الندوة فرصة رائعة لمناقش

 التعاون مع المرضى إلدماج العالجات التكمٌلٌة ضمن الطب التقلٌدي".
 

الدكتور دٌفٌد راٌلً الطبٌب االستشاري فً  ،ومن بٌن المتحدثٌن اآلخرٌن خالل أعمال الندوة
مركز الرعاٌة التكاملٌة التابع لهٌئة الرعاٌة الصحٌة الوطنٌة )إن.إتش.إس( فً غالسكو بإسكتنلدا 

الدكتور بناجمٌن كلٌجلر الذي ، ورتقاء بالعافٌة واستشفاء اإلنسانرق للرعاٌة الذاتٌة واالالذي تط
 ٌما تحدث الدكتور ألبرت لوٌنفٌلستناول فً كلمته المنهجٌات العالجٌة التكاملٌة فً إدارة األلم، ف

ر الطب تؤثٌ معً والوقائً فً كلٌة طب نٌوٌوركالبروفسور الفخري للجراحة وأستاذ الطب المجت
ٌَّة التكاملً الدكتور مامتانً عن التدابٌر العملٌة إلدماج الطب ، وفً الوفٌات والحاالت المرض

 التكمٌلً فً الطب التقلٌدي. 
 

ٌرة قسم الصحة واخُتتمت الندوة بجلسة تفاعلٌة لألسئلة واألجوبة أدارتها الدكتورة سهٌلة شٌما، مد
العالجات التكمٌلٌة والبدٌلة التً اعتبرت أن فً قطر،  كلٌة طب واٌل كورنٌلفً العالمٌة والعامة 

ٌجب مفٌدة فً العادة وقد تكون بمثابة بارقة أمل لمن ٌعانون أمراضاً مزمنة. لكن فً المقابل 
لذا من المهم أن ٌتحدث األطباء إلى مرضاهم بصراحة عن العالجات  ،مخاطر بعضهاالتنّبه إلى 

 .إدماجها بمنهجٌة الرعاٌة الصحٌة التكمٌلٌة والبدٌلة اآلمنة وكٌفٌة
 

  -انتهى  -

 التعليق على الصور:
 د كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطرالدكتور جافٌد شٌخ عمٌ :١صورة رقم 
: الدكتور رافٌندر مامتانً العمٌد المشارك للصحة العالمٌة والعامة فً كلٌة طب ٨صورة رقم 

 واٌل كورنٌل فً قطر
راٌلً رئٌس قسم الرعاٌة الطبٌة التكاملٌة فً الحكومة األسكتلندٌة : الدكتور داٌفٌد 3صورة رقم 

 الندوة ته إحدى جلساتأثناء إدار
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تؤسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومإسسة 

دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 
أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مإسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 

ى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إل
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 
اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تؤمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز 



 
 

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

 
med.cornell.edu-www.qatar 

 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
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