
 
 

 

  
 قطر تنظم ورشة عمل عن االلتهابات المرتبطة بداء السكري  –وايل كورنيل للطب 

 
قطر بدعم من الصندوق القطري  –واٌل كورنٌل للطب  نظمت :5102ديسمبر  9 – الدوحة

للبحث فً المنهجٌات متعددة التخصصات فً مجال  ،لرعاٌة البحث العلمً ورشة عمل متخصصة
شارك فً الورشة  الوقاٌة من االلتهابات وثٌقة الصلة بداء السكري وسبل الوقاٌة منها وعالجها.

أطباء وخبراء وباحثٌن من مؤسسات  ،لتون الدوحةُعقدت على مدار ثالثة أٌام فً فندق هٌ التً
 .طبٌة وبحثٌة فً قطر والمملكة المتحدة والدانمرك والوالٌات المتحدة وبلدان أخرى

 
قطر  –أستاذ الطب فً واٌل كورنٌل للطب  طاهري وفً الكلمة االفتتاحٌة، قال الدكتور شاهراد

ٌُغفل عنها أو  اعفات السكريااللتهابات من مضمن المعروف أن ورئٌس ورشة العمل: " التً 
تبادل ، لذا نحن سعداء بالمشاركة الواسعة بورشة العمل من أجل شدٌدة الخطورةهً ُتهمل 

ج متعدد التخصصات فً بحوث السكري اتباع منهمن خالل . والخبرات والمعرفة فً هذا المجال
فً قطر وفً  السكريء بالرعاٌة المقدمة لمرضى نتٌح أفضل فرصة ممكنة لالرتقا ،وعالجه

وبفضل الدعم الدائم من الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً واالستثمار المستمر  أرجاء العالم.
أفضل بلدان العالم التً  ر ٌوماً تلو آخر مكانتها فً مصافترّسخ قط ،فً بحوث الطب الحٌوي

 تشهد بحوثاً علمٌة رصٌنة فً مجال السكري".
 

حوارٌة تمحورت حول تقٌٌم الفهم الراهن لداء السكري وتحدٌد شملت ورشة العمل جلسات 
المبادرات البحثٌة الالزمة لتلبٌة االحتٌاجات الطبٌة القائمة فً مجال تشخٌص التهابات مرضى 

 السكري وعالجها والوقاٌة منها بالشكل األمثل. 
 

الحٌوي والعلوم الصحٌة  ألقت الدكتورة ثناء خورشٌد، المدٌر باإلنابة/مدٌر برامج علوم الطبكما 
فً الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، كلمة عن دور الصندوق فً دعم البحوث الطبٌة فً 
قطر، وكانت كلمتها من بٌن اثنتٌن وعشرٌن كلمة ألقاها على مدار ثالثة أٌام ممثلو مؤسسات طبٌة 

نهاجن لبحوث ركز كوبمثٌة من بٌنها مؤسسة حمد الطبٌة، مركز السدرة للطب والبحوث، وبح
قسم الصحة العامة فً جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة. وتطرق المتحدثون السكري )الدانمرك(، 

إلى نطاق عرٌض من المسائل ذات الصلة منها على سبٌل المثال عالج التهابات القدمٌن والوقاٌة 
الطرق المبتكرة لتشخٌص منها بٌن مرضى السكري، واألسس الجٌنٌة للنوع الثانً من السكري، و

 السكري.
 

قطر، عن المعالجة الشخصٌة  –أستاذ الطب فً واٌل كورنٌل للطب  وتحدث الدكتور ستٌفن أتكن
كممارسة حدٌثة فً عالج النوع الثانً من السكري. وقال فً كلمته: "النوع الثانً من السكري 

خصوصٌة كل مرٌض. وهنا  مرض بالغ التعقٌد على صعٌد العالج، وتزداد صعوبة عالجه بسبب
تبرز األهمٌة البالغة للرعاٌة الفردٌة بما ٌضمن تحقٌق أفضل نتٌجة عالجٌة لكل مرٌض على حدة. 



 

وٌساهم تباُدل المعرفة فً مثل هذه اللقاءات فً تطوٌر منهجٌة عالجٌة تعاونٌة تساعدنا جمٌعاً فً 
 تقدٌم أفضل رعاٌة فردٌة ممكنة لمرضى السكري".

 
  –انتهى  -

 
 التعلٌق على الصورتٌن المرفقتٌن:

 : الدكتور شهراد طاهري1صورة رقم 
 : الدكتور ستٌفن أتكن2صورة رقم 

 
 قطر -للطب نبذة عن وايل كورنيل 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -للطب تأسست واٌل كورنٌل 

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 مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب من قبل كورنٌل فً كل 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -للطب الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل 

الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. 
من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى  كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى

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