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 وايل كورنيل ب ةمحاضرفي  في أداء الرياضيين المحترفين الجو الحارتأثير 
 

تناولت المحاضرة األولى من الموسم الجدٌد من  :0202سبتمبر  02 –الدوحة 
سلسلة المحاضرات المتخصصة التً تستضٌفها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر 

الباحث  جولٌان بٌرٌار ، قّدمها الدكتورالجو الحار فً أداء الرٌاضٌٌنتأثٌر 
أحد الشركاء االستراتٌجٌٌن " سبٌتار"والطب الرٌاضً  بمستشفى جراحة العظام

  .ة طب واٌل كورنٌل فً قطرلكلٌ
 

العدٌد من األطباء والباحثٌن وطالب  ومن بٌنهم بتعرٌف الحضور وقام بٌرٌار
بالمفاهٌم األساسٌة للتنظٌم الحراري  ،الطب والمختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة

أوضح أن ما  فً جسم اإلنسان وكٌفٌة تأثٌر اإلجهاد الحراري فً أداء الرٌاضٌٌن.
فقط من الطاقة المبذولة خالل التمارٌن الرٌاضٌة تتحول إلى أداء،  %02-02بٌن 

منها إلى حرارة. وفً مواجهة هذه الزٌادة فً درجة  %02-52فٌما ٌتحول ما بٌن 
ل منطقة الِوطاء، أو تحت المهاد، من  حرارة الجسم األساسٌة الناجمة عن ذلك، تفعِّ

ع األوعٌة الدموٌة لزٌادة الدماغ آلٌتٌن اثنتٌن أساسٌتٌن لتبرٌد الجسم،  أوالهما توسُّ
ق للغاٌة ذاتها إذ  تدفق الدم إلى الجلد من أجل تبدٌد تلك الحرارة، وثانٌهما التعرُّ

 ٌتبخر العرق لتبدأ حرارة جسم اإلنسان باالنخفاض.
 

ٌجد الجسم مشقة أكبر لإلبقاء على حرارة الجسم األساسٌة عند  ،وفً الطقس الحار
أجرى الدكتور قد مر الذي ٌتسبب بتراجع أداء الرٌاضٌٌن. ومستوٌات آمنة، األ

من الباحثٌن فً سبٌتار، تجارب على فرٌق دراجات هوائٌة من  ء لهزمالوبٌرٌار 
ً واسعاً فً أداء أعضاء الفرٌق عند درجات  الدانمرك، وأظهرت التجارب تراجعا

 الحرارة المرتفعة.
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فً الدانمرك جولة على دراجاتهم أكمل الدراجون  وعن تلك التجارب، قال: "
مئوٌة، ثم أعادوا الجولة ذاتها فً قطر عند درجة  0الهوائٌة عند درجة حرارة 

درجة مئوٌة أو أكثر. وكما تتوقعون، كان أداء  02-52حرارة تتراوح بٌن 
 الدراجٌن أقل بكثٌر فً قطر. لكن سرعان ما تأقلم الدراجون مع الجو الحار

لرٌاضٌٌن قادرون على تحسٌن أدائهم فً درجات الحرارة وأظهرت تجاربنا أن ا
 المرتفعة لكن بعد خمسة إلى سبعة أٌام من التدرٌب فً جو حار".

 
فً الوقت الحاضر بهذه البٌانات فً تطوٌر برامج تسهم فً سبٌتار  باحثوٌستعٌن 

فً تأقلم الرٌاضٌن المحترفٌن مع الجو الحار، لتمكٌنهم من تحقٌق أفضل أداء ممكن 
أن  من المهم جداً وتابع بٌرٌار قائالً: " بٌئة أكثر حرارة من البٌئة التً اعتادوا علٌها.

ٌتوخى اإلنسان الحذر عند ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة فً جو حار، وعلٌه أن 
أي وقت فً ٌتجنب ممارسة الرٌاضة فً مكان مكشوف فً منتصف النهار أو حتى 

 أن ٌشرب الكثٌر من السوائل. كما ٌجب علٌه ر ٌكون فٌه الجو حاراً أو رطباً آخ
وأن ٌتوقف على الفور فً حال شعر  حٌن إلى آخروأن ٌأخذ قسطاً من الراحة من 

 بُدوار أو بإغماء".
 
أستاذ الطب المشارك والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً  قالت الدكتور ثرٌا عرٌسًو

مع زمالئه فً  الدكتور بٌرٌارٌل فً قطر: "ٌعكف المستمر بكلٌة طب واٌل كورن
سبٌتار على إجراء بحوث مهمة سٌترتب علٌها ما ٌصّب فً منفعة الرٌاضٌٌن 
المحترفٌن واألشخاص العادٌٌن الذٌن ٌمارسون التمارٌن البدنٌة للحفاظ على لٌاقتهم 

كٌفٌة قطر  المواطنون والمقٌمون فًمن المهم أن ٌعرف  ،البدنٌة. وبطبٌعة الحال
على  لدكتور بٌرٌارا ونشكرتمارٌن البدنٌة بطرٌقة آمنة فً الجو الحار، ممارسة ال

 محاضرته المفٌدة لنا جمٌعاً".
 

سلسلة المحاضرات المتخصصة التً أطلقها قسم التعلٌم الطبً المستمر  ٌُذكر أن
محاضرات ٌلقٌها خبراء وأطباء إلثراء  ، تتضّمنبكلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

ً مجال الرعاٌة الصحٌة فً قطر بأحدث التطورات فً التقنٌة معرفة المختصٌن ف
الطبٌة والبحوث العلمٌة وأفضل الممارسات المتبعة والمرعٌة فً المؤسسات الطبٌة 

ونالت سلسلة المحاضرات المتخصصة االعتماد حسب نظام التعلٌم الطبً  العالمٌة.
طب واٌل كورنٌل فً المستمر كفعالٌة مشتركة بٌن كلٌة طب واٌل كورنٌل وكلٌة 

 قطر.
 



 
 

   
 إدارة االتصال

 كليت طب وايل كورنيل في قطر

 المدينت التعليميت
 مؤسست قطر

 ٤٢١٢٢ صندوق بريد 

 الدوحت، قطر
http://qatar-weill.cornell.edu 

 

 

 
 لمزيد مه المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 مدير إعالمي

 كليت طب وايل كورنيل في قطر
 +475 55565555جوال: 

 +475 55482554مباشر: 
hyl2004@qatar-med.cornell.edu  

 

 

 
 

 –انتهى  -
 
 : التعليق على الصورتين المرفقتين

 الدكتور جولٌان بٌرٌار  :1الصورة رقم 
ٌتحدث خالل محاضرته فً كلٌة طب  جولٌان بٌرٌار : الدكتور0الصورة رقم 

 واٌل كورنٌل فً قطر
 

 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. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء 
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 

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

 الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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