
 
 

 

 
 إلى المنطقةتهاب المفاصل الَرَثياني في عالج الوايل كورنيل تنقل أحدث المبادئ التوجيهية 

 
نخبة من  قطر فً ملتقى علمً -استضافت واٌل كورنٌل للطب  :6102يونيو  62 –الدوحة 

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا من بلدان أطباء الروماتٌزم وخبراء إعداد المبادئ التوجٌهٌة 
لالتفاق على مبادئ توجٌهٌة مشتركة تكفل تطبٌق معاٌٌر عالمٌة رفٌعة فً عالج مرضى  ،وأوروبا

إعداد نسخة من المبادئ التوجٌهٌة اللتهاب وقد عمل المشاركون على  .التهاب المفاصل الَرَثٌانً
 ،(ACR)ركٌة لطب الروماتٌزم ٌعن الكلٌة األم 2015عام التً صدرت المفاصل الَرَثٌانً 

 .قرٌبا   والتً من المقّرر أن تنشر تتالءم مع متطلبات منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا
  

حٌث  ،دوق القطري لرعاٌة البحث العلمًالصنمن دعم وانعقد هذا الملتقى على مدى ثالثة أٌام ب
الجامعة فً  (GRADE)مركز تصنٌف تقٌٌم التوصٌات وإعداد التقٌٌمات شارك فً تنظٌمه 
عدد من كبار أطباء الروماتٌزم من قطر والوالٌات المتحدة ب . وتمّثل الحضوراألمٌركٌة فً بٌروت

قد مان والدنمارك والسعودٌة. ووكندا ولبنان ومصر واإلمارات العربٌة المتحدة واألردن وع  
ر  ،بلدان المنطقة وثقافاتها المختلفةفً معرفتهم المعمقة بنظم الرعاٌة الصحٌة المختلفة  واسخَّ

تحدٌد أفضل األسالٌب الممكنة لمالَءمة المبادئ  ، من أجلوأحدث التقٌٌمات لألدلة البحثٌة المتاحة
  صل المرضى على أفضل رعاٌة ممكنة.التوجٌهٌة مع المتطلبات الخاصة بالمنطقة كً ٌح

 
وقالت الدكتورة ثرٌا عرٌسً، أستاذ الطب المشارك والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً المستمر فً 

ألدوٌة المتاحة الٌوم ٌمكن لالروماتٌزم: "ممارسة فً عٌادة وطبٌبة  قطر –واٌل كورنٌل للطب 
ٌعٌش هؤالء حٌاتهم مثل غٌرهم  إذلمرضى التهاب المفاصل الَرَثٌانً أن تكون فعالة إلى أبعد حد، 

نحن حرٌصون على مالءمة أحدث وتلف المفاصل على نحو ملموس. حالة األلم و تخفٌفبفضل 
لمرضى تحقٌق االستفادة التوصٌات العالمٌة فً هذا المجال مع متطلبات بلدان المنطقة بما ٌكفل ل

  ."لمثلى من الطرق العالجٌة الحدٌثةا
 

ن تطبٌق هذه التدابٌر سٌصب فً منفعة المرضى ومزودي الرعاٌة وتابعت عرٌسً قائلة: "إ
الصحٌة وسائر المعنٌٌن من خالل العمل معا  لتطبٌق معاٌٌر متمٌزة ومستدامة لعالج مرضى 

الصندوق القطري لرعاٌة  وفً هذه المناسبة، أشكرلمنطقة. التهاب المفاصل الَرَثٌانً فً أنحاء ا
لخبراء واألطباء المشاركٌن لدورهم فً تحقٌق على الدعم الذي قّدمه لنا كما أشكر االبحث العلمً 

 المنشود من هذا الملتقى".
 

كٌة رٌاسترشد المشاركون بالمبادئ التوجٌهٌة اللتهاب المفاصل الَرَثٌانً الصادرة عن الكلٌة األم
لطب الروماتٌزم خالل استعراضهم للبحوث العلمٌة التً أ جرٌت الستقصاء فعالٌة عالج المرضى، 

التأثٌر المحتمل للعوامل السٌاقٌة مثل التكلفة المتباٌنة للعقاقٌر الدوائٌة والسمات الفرٌدة  واوناقش
  لنظم الرعاٌة الصحٌة المختلفة ببلدان المنطقة.

 



 

طب  - سمر عبدالرزاق العمادي، استشاري أول الطب الباطنً ةالدكتور وفً السٌاق ذاته، قالت
 –الروماتٌزم فً مؤسسة حمد الطبٌة وأستاذ الطب اإلكلٌنٌكً المساعد فً واٌل كورنٌل للطب 

قطر: "ٌتوافر الٌوم عدد أكبر من الطرق العالجٌة المتاحة اللتهاب المفاصل الَرَثٌانً، وكً نضمن 
بد من مالءمة أهم المبادئ التوجٌهٌة المتبعة عالمٌا  مع  ال ،بالشكل األمثل استفادة المرضى منها

 المتطلبات الخاصة بالبلدان العربٌة".
 

ئة فً جامعة ومن بٌن المشاركٌن فً أعمال الملتقى الدكتور جاسفندر سٌنغ، أستاذ الطب وعلم األوب
اللتهاب المفاصل الَرَثٌانً لعام  ، وهو رئٌس فرٌق عمل المبادئ التوجٌهٌةأالباما فً برمنغهام

م خبرته لمالءمة تلك المبادئ كٌة لطب الروماتٌزم، حٌث قدّ ٌرالصادرة عن الكلٌة األم 2015
الغرض من إعداد المبادئ إن " :وقال التوجٌهٌة مع متطلبات منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا.
د تلك التوجٌهٌة هو إتاحة أفضل اإلرشادات لألطباء ومقّرري ا لسٌاسات والمرضى أنفسهم، وتتحدَّ

أبرز األطباء  اتواَفق علٌهالتً المبادئ التوجٌهٌة فً ضوء أفضل البحوث العلمٌة المتاحة 
مالءمة تلك المبادئ التوجٌهٌة مع االحتٌاجات المحلٌة لتمكٌن األطباء  جداّ  والعلماء. ومن المهم

 لَرَثٌانً بأكثر الطرق فعالٌة".ومرضاهم فً المنطقة من إدارة التهاب المفاصل ا
 

إٌلً عقل، أستاذ الطب فً الجامعة األمٌركٌة بٌروت ومدٌر مركز  من جهة أخرى، وصف الدكتور
، ما أ نجز خالل أعمال الملتقى بالعمل (GRADE)تصنٌف تقٌٌم التوصٌات وإعداد التقٌٌمات 

"نحن سعداء بالمناقشات المثمرة . وقال: الملتقى ذاهنجاح إلعناصر التوافرت جمٌع بحٌث الرائد 
والمتمٌزة التً قادت لتحقٌق التوافق فً آراء المشاركٌن بشأن أفضل ط رق تطبٌق المبادئ 

 بلدان المنطقة".فً  كٌة لطب الروماتٌزمرٌالتوجٌهٌة الصادرة عن الكلٌة األم
 

َثٌانً" )مٌراك( أعضاء فً "رابطة الشرق األوسط للروماتٌزم الرَ هم المشاركٌن  ٌ ذكر أن معظم
(MERAC) ،االرتقاء بمعاٌٌر تتمثل مهمتها فً  ، حٌثقطر –واٌل كورنٌل للطب  ومقّرها
 بلدان الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا.فً ن بأمراض الروماتٌزم االلتهابٌة مة للمصابٌالرعاٌة المقدّ 

 
  -انتهى  -

 التعليق على الصور المرفقة:
عرٌسً، أستاذ الطب المشارك والعمٌد المشارك للتعلٌم الطبً الدكتورة ثرٌا : 2وصورة  1صورة 

 قطر –المستمر فً واٌل كورنٌل للطب 
طب الروماتٌزم فً  - سمر عبدالرزاق العمادي، استشاري أول الطب الباطنً ةالدكتور: 3صورة 

 قطر –مؤسسة حمد الطبٌة وأستاذ الطب اإلكلٌنٌكً المساعد فً واٌل كورنٌل للطب 
 المشاركون فً الملتقى العلمً: 4صورة 

 
 
 
 



 

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

وتقدم برنامجا  تعلٌمٌا  متكامال  ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
دٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتم

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

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

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

.cornell.eduweill-http://qatar/  
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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