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 كلية وايل كورنيل في قطر تقدم مشورة الخبراء بشأن الصحة أثناء السفر

 
اسأل " نسخة من سلسلة المحاضرات العامةتمحورت أحدث  :5132مايو  31 -الدوحة 
حول فً إطار حملة "صحتك أوالً"، التً تنظمها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر  "المختص
ونبَّه المحاضر الدكتور رافٌندر مامتانً، العمٌد  لحفاظ على الصحة أثناء السفر.لسبل الأفضل 

المشارك للصحة العالمٌة والعامة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، إلى أن إقبال كثٌرٌن على 
لدان شتى حول العالم ٌقتضً التذكٌر بالمخاطر الصحٌة المترتبة على زٌارة البلدان السفر إلى ب

التً تظلُّ معاٌٌر الصحة والنظافة العامة فٌها محّل تساؤل أو أقل من المعاٌٌر المتبعة فً بلد 
  المسافر.

 
لمخاطر ن اتخاذ تدابٌر معدودة وبسٌطة ٌمكن أن ٌحدَّ كثٌراً من اإقال الدكتور مامتانً: "و

من بٌن أكثر األشٌاء التً نحرص علٌها خالل ُعطلنا التً و الصحٌة المحتملة أثناء السفر.
ارتٌاد المطاعم وتذوق مأكوالت مختلفة، وهنا علٌنا أن نكون حذرٌن إلى  ،نقضٌها خارج بلداننا

ه حد ما، حٌث ٌجب علٌنا أن نتجنب ارتٌاد المطاعم التً ال تبدو نظٌفة، وأن نشرب المٌا
 المأمونة، وأن نتجنب شراء األطعمة من الباعة المتجولٌن".

 
على المرء أن ٌتأكد من أن أطعمته مطهٌة بشكل كامل وأنها  ٌجبوتابع الدكتور مامتانً قائالً: "

م إلٌه ساخنة، وأن ٌصطحب معقّم الٌدٌن، سواء فً شكل محارم أو  . مثل هذه التدابٌر سائلُتقدَّ
 . "اإلصابة بعدوى حتى ال تفسد العطلةاحتمال ن خطر اضطرابات المعدة والبسٌطة كفٌلة بالحد م

 
، حٌث اض الُمعدٌة الخطٌرة أثناء السفرتطرق الدكتور مامتانً إلى خطوات لتجنُّب األمركما 

التطعٌم الالزم للوقاٌة من  واقد تلق همقبل السفر للتأكد من أنهم طبٌب دعا الحضور إلى استشارة
حثَّ الراغبٌن بالسفر كما . لوبائً "أ" و "ب" والحمى الصفراءأمراض ُمعدٌة مثل التهاب الكبد ا

ركا الجنوبٌة أو آسٌا على الحذر من مخاطر لدغات البعوض والطفٌلٌات ٌإلى أفرٌقٌا أو أم
لمالرٌا على أخذ أقراص األخرى، مثلما حثَّ الراغبٌن بالسفر إلى منطقة معروفة بخطر ا



 
 

ة لطرد البعوض حٌثما تنتشر  المالرٌا والمستحضرات الطاردة للبعوض واستخدام ناموسٌة األِسرَّ
 بأس أن ٌأخذ المسافر معه صندوق إسعافات أولٌة.   تلك الحشرة. وفً المجمل، ال

 
ر الدكتور مامتانً الحضور بأهمٌة حماٌة البشرة من أشعة الشمس، سواء باو رتداء قبعة أو ذكَّ

مالبس طوٌلة الُكّم أو استخدام مرهم الوقاٌة من أشعة الشمس بدرجة حماٌة مالئمة للون البشرة، 
د على أهمٌة استشارة الطبٌب قبل السفر بالنسبة  وتجنُّب أشعة الشمس فً منتصف النهار. وشدَّ

، وتدوٌن قائمة بأسماء للمصابٌن بأمراض مزمنة، وأخذ كمٌة كافٌة من العقاقٌر الدوائٌة الالزمة
المستشفٌات المعروفة فً البلدان المقصودة، والتحقُّق من امتالك بولٌصة تأمٌن صحٌة مالئمة 

 واالحتفاظ بنسخة منها.
 

عند السفر بالطائرة إلى ُوجهات  (DVT)وللحد من خطر اإلصابة بالخثار الورٌدي العمٌق 
د خفٌفة كل ساعة أو اثنتٌن،  ٌُنصح المسافرون باإلكثار من تناول السوائل وأداء حركة تمدُّ بعٌدة، 
مع ضرورة استخدام األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالخثار الورٌدي العمٌق لما ٌعرف 

 بالجوارب الضاغطة.
 
 مدٌرة قسم الصحة العالمٌة والعامة بكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر قالت الدكتورة سهٌلة شٌماو

هو التعرٌف بالمخاطر الصحٌة المنطوٌة على السفر والوقاٌة منها من هذه المحاضرة الهدف إن 
 . بسالمة كل إلى وطنهبكل السبل المتاحة من أجل قضاء عطلة ممتعة والعودة 

 
  -انتهى  -

 في قطرنبذة عن كلية طب وايل كورنيل 
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. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم

أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام 
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 

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

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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