
 
 

 

 
 قطر  –وايل كورنيل للطب محاضرة في  محورالتسمم باألسبرين 

 
طب في أستاذ مساعد  سكييوفرغريغوري أوستالدكتور عرض  :2017يناير  23 –الدوحة 

سلسلة أعراض وعالج التسمم باألسبرين، وذلك في إطار قطر  –في وايل كورنيل للطب الطوارئ 
 .قطر –وايل كورنيل للطب  قسم التعليم الطبي المستمر في نظمهايالمحاضرات المتخصصة التي 

العلمية كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة )الفئة األولى( وفق متطلبات إدارة  المحاضرةوُصّنفت هذه 
ات الصحية، وحصل المشاركون على ساعة معتمدة كحد االعتماد في المجلس القطري للتخصص

 أقصى.
 

من خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين أحد  كان األسبرين  سكي: "يوفروقال الدكتور أوست
 بعد ذلك، تّم  اعتمادلكن و .سيما بين األطفال أبرز مسببات الوفيات الناجمة عن جرعة مفرطة، ال

التغليف اآلمن لعبوات األسبرين وُطّور جيل جديد من مسّكنات األلم. وألن هذه المسألة لم َتُعد محّط 
بحث مكثف منذ أعوام، ربما لم َيُعد األطباء على معرفة مماثلة بأعراض الجرعة المفرطة من 

 األسبرين".
 

لعدم درايتهم بأن  وأضاف قائالً: "كثيرون يتناولون جرعة مفرطة من األسبرين من دون قصد
المفرطين  الشركات الدوائية ذاتها ُتدخل األسبرين في العديد من أدويتها المختلفة. وقد َتظهر على

في تناول األسبرين أعراض مختلفة، تشمل سرعة التنفس، والغثيان والتقيؤ، وطنين األذنين، وفرط 
ي الجسم. وقد يصعب على حرارة الجسم، والُحماض الالكتيكي، أي تراكم َحْمض الالكتيك ف

الطبيب تحديد كمية األسبرين المستهلكة بسبب تفاوت معدل امتصاص الجسم لألسبرين من شخص 
 إلى آخر".

 
سكي في محاضرته التي تابعها أطباء ومختصون في الرعاية الصحية يوفرأشار الدكتور أوستكما 

هوية وإعطاء المريض محلول إلى أن عالج التسمم باألسبرين يستلزم فرط الت ،من أنحاء قطر
الصوديوم ِعوضاً عن السوائل. وقد يكون الفحم المنشَّط فعاالً إلى حد ما في تحييد  بيكربونات

أما  ل المريض لفكرة تناوله.يات أو المثبطات، ليس أقلها تقبّ األسبرين، غير أنه ال يخلو من السلب
تتحسن حالة المريض،  خصوصاً في حال لممن التفكير في غسل الدم،  بدّ  ال ،في الحاالت الخطيرة

لوي أو وجود دالئل على ك وأيضاً في حال لم تتقلص مستويات األسبرين في الدم أو اإلصابة بفشل
 ُسمّية شديدة.

 
قطر: "سعدنا بالترحيب بالدكتور  –وقال الدكتور ستيفن أتكن، أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب 

قطر الذين ينضمون إلى الهيئة التدريسية في  -كورنيل للطب سكي كأول خريجي وايل يوفرأوست
قطر ببناء القدرات البشرية  –الكلية. وتجّسد تجربته التزام قطر ومثله التزام وايل كورنيل للطب 
 من خالل دعم المتفوقين الواعدين بما يصّب في منفعة المجتمع ككل".



 

، وأكمل 2011قطر في عام  –رنيل للطب وايل كووقد عاد غريغوري إلى قطر بعد أن تخّرج من 
، األمر علم السمومتخصصه العالي في نيويورك حيث شارك بالعديد من البحوث وفي طليعتها 

 ار التسمم باألسبرين )ساليسيالت( موضوعاً لمحاضرته.يدفعه الختالذي 
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصور المرفقة:
 قطر –في وايل كورنيل للطب طب الطوارئ في أستاذ مساعد  سكييوفرغريغوري أوستالدكتور 

 
 
 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 

وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً يشمل سنتين دراسيتين في برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات في 
دين برنامج الطب. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتم

من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب  -الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب 

الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. 
سعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى كذلك ت

الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين 
 وللمقيمين في قطر على حّد سواء. 
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