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كلية طب وايل كورنيل في قطر ومؤسسة حمد الطبية تستضيفان خبراء دوليين 

 في مجال السمنة
 

التأم فً العاصمة القطرٌة الدوحة ملتقى تدرٌبً  :5102 أكتوبر 4 –الدوحة 
استضافته كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر ومؤسسة حمد الطبٌة بمشاركة أطباء 
وخبراء من حول العالم للبحث فً أحدث االستراتٌجٌات المتبعة فً إدارة حالة 

 المرضى المصابٌن بالسمنة. 
 

)سكوب( على  "فً مجال السمنةاعتماد التعلٌم المهنً التخصصً "وانعقد ملتقى 
مدى ٌومٌن فً مركز قطر الوطنً للمؤتمرات، تحدث خالله خبراء من مؤسسات 
طبٌة رٌادٌة من حول العالم استعرضوا أحدث الممارسات اإلكلٌنٌكٌة المتبعة فً 
تحدٌد السمنة وإدارتها وعالجها، وكذلك األمر بالنسبة إلى األمراض وثٌقة الصلة 

 ء السكري. بالسمنة مثل دا
 

إلى محاضرٌن تحدثوا عن العالقة بٌن  "ملتقى سكوب"استمع الحضور خالل 
السمنة وأمراض القلب واألوعٌة الدموٌة، وضعف وظائف الرئتٌن والكلٌتٌن، 
ومشكالت الخصوبة، وُعسر التنفس أثناء النوم، وداء السكري، وقضاٌا الصحة 

كلٌة فً شهراد طاهري أستاذ الطب  وفً هذا الصدد، قال الدكتور العقلٌة وغٌرها.
طب واٌل كورنٌل فً قطر: "تأتً استضافة الملتقى التدرٌبً من أجل تعرٌف 
المختصٌن الصحٌٌن بالمنطقة بأحدث المهارات والمعارف الفعالة فً إدارة 
ن ملموس فً صحة المرضى  المرضى المصابٌن بالسمنة. وباإلمكان تحقٌق تحسُّ

ل تضافرت الجهود لتطبٌق أفضل االستراتٌجٌات المتبعة المصابٌن بالسمنة فً حا
عالمٌاً، ومن شأن ذلك حماٌة هؤالء من اإلصابة بأمراض مضنٌة أخرى واالرتقاء 

 بجودة حٌاتهم".
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ٌُذكر أن السمنة من بٌن المشكالت الصحٌة األكثر إلحاحاً فً العالم، وتشٌر تقارٌر 
العالم مصابون بالسمنة، فً حٌن من سكان % 31منظمة الصحة العالمٌة إلى أن 

 من سكان قطر. %11تنتشر السمنة بٌن 
 

 تاله من ،فتتاحٌةاالكلمة الملتقى ألقى الدكتور شهراد طاهري الوفً مستهل أعمال 
من الدكتور عبد البادي أبو سمارة رئٌس قسم الطب،  كل  مؤسسة حمد الطبٌة 

 دكتور إدوارد هٌلهاوسالهضمً، والوالدكتور سعد الكعبً رئٌس قسم الجهاز 
 المستشار األول لسٌاسات النظم الصحٌة األكادٌمٌة.

 
انعقدت خالل الٌوم األول حلقات عمل تفاعلٌة تمحورت حول وصف أفضل كما 

األنشطة البدنٌة للمرضى المصابٌن بالسمنة، والنُّهج النفسٌة فً إدارة السمنة، 
السمنة، فٌما تناولت حلقات عمل الٌوم واختٌار أفضل حمٌة غذائٌة فً إطار إدارة 

الثانً الُبْهر، أو ُعسر التنفس أثناء النوم، ورعاٌة المرضى بعد إجراء عملٌة 
جراحة السمنة المفرطة، وجراحة المناظٌر، كما استكشفت جلسة نقاشٌة متخصصة 

 آفاق إدارة السمنة فً قطر وعموم بلدان مجلس التعاون.
 

فً كلٌة طب واٌل  الباحثٌناألطباء و عدد من "سكوبملتقى "شارك فً أعمال 
مستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب مؤسسة حمد الطبٌة، كورنٌل فً قطر، 

الرٌاضً، الجمعٌة القطرٌة للسكري، جامعة سٌدنً، معهد وولكوك للبحوث الطبٌة 
 فً أسترالٌا، إلى جانب عدد من المؤسسات الطبٌة والبحثٌة البرٌطانٌة، منها
إمبلاير كولٌدج لندن، جامعة برمنجهام، كلٌة لندن الجامعٌة، جامعة برٌستول، 

إن إتش إس، هٌئة هارت  –كٌنجز كولٌدج لندن، مستشفى غاٌز أند سانت توماس 
 إن إتش إس.  -أوف إنجالند 

 
، وهو برنامج "سكوب"نال المشاركون ساعات معتمدة ُتحسب لنٌل شهادة قد و

الوحٌد المعترف به عالمٌاً، حٌث تعترف به خدمة الصحة اعتماد إدارة السمنة 
بالمملكة المتحدة وأكثر من خمسٌن جمعٌة صحٌة وطنٌة  "إن إتش إس"الوطنٌة 

 حول العالم.
 

الدكتور طاهري قائالً: "من المهم للغاٌة أن ٌكون المختصون الصحٌون  ختمو
قادرٌن على تقدٌم أفضل نصٌحة ورعاٌة للمرضى المصابٌن بالسمنة فً ظل 
االنتشار الكبٌر للسمنة واألمراض المترتبة علٌها أو وثٌقة الصلة بها، ال سٌما 

ب ٌسهم فً تحقٌق هذا ى سكوالسكري، فً قطر وعموم بلدان مجلس التعاون. وملتق
وعند تقدٌم النصٌحة والرعاٌة المالئمتٌن ٌمكننا أن نساعد المرضى . الهدف
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المصابٌن بالسمنة فً التحكم بحالتهم وتحسٌن حٌاتهم الٌومٌة لٌتمكنوا مع أُسرهم من 
 العٌش سعداء كاآلخرٌن".

   
  -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 

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 حد  سواء. 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +475 55515555جوال: 
 +475 55482553مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  

   
 
 
 
 
 

mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu
mailto:hyl2004@qatar-med.cornell.edu

