
 
 

 

 
 قطر تستضيف خبراء دوليين في مجال إدارة دم المريض -وايل كورنيل للطب 

 
أكثر من أربعين طبيباً ومختصاً في مجال الرعاية الصحية في  اجتمع: 2017نوفمبر  6 - الدوحة

حلقات دراسية حول إدارة نزيف المرضى الخاضعين ب للمشاركةقطر  -مقّر وايل كورنيل للطب 
قطر  -وايل كورنيل للطب التي نظمها قسم التعليم الطبي المستمر وُعقدت الندوة  لعمليات جراحية.

امعة الدانوب في كريمز مؤسسة حمد الطبية وجمع تعاون بالعلى مدار خمسة أيام متتالية 
  .النمساوية

 
ولدى  ملت إدارة الدم في اإلصابات الرضحية والرعاية الحرجةشعديدة محاور  الندوة تناولت

إدارة النزيف في جراحة كما ناقشت مرضى الخاضعين لجراحة القلب أو الكبد أو العظام. ال
األطفال، تأثير العقاقير الدوائية واألمراض الوراثية في النزيف وتخثُّر الدم، عالج ِعوز الحديد، 

 فيحات الدموية في عمليات نقل الدم. لدم الحمراء وبالزما الدم والصادور ُكريات 
 

إدارة الدم الفعالة جانباً أساسياً من الرعاية المحيطة بالعملية الجراحية التي تشمل مراحل  ُتعدّ 
الجراحة الثالثة: الفترتين السابقة والالحقة للعملية الجراحية والمتخللة بينهما. لذا تتضافر جهود 

والتوصل إلى أخرى  الممارسين الطبيين حول العالم لالرتقاء بعمليات إدارة الدم المعمول بها حالياً 
 جديدة بما يحقّق أفضل مخَرجات الرعاية الصحية.

 
ووحدة العناية  وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماركوس النسيه، استشاري أول في قسم التخدير

في أوروبا والواليات تسير مهنة الطب بمؤسسة حمد الطبية: " المركزة وطب ما قبل وبعد الجراحة
ما يتعلق بإدارة النزيف في الفترة المحيطة بالعملية الجراحية  أكثر اتساقاً فيالمتحدة نحو منهجية 

. وتكمن أهمية هذه الندوة في جديرة باألخذ بهاأفضل الممارسات الراسخة إلى بيانات  باستناد
تمكيننا من نقل هذه المعرفة إلى الممارسين الطبيين هنا في قطر لتعزيز زخم عملية االرتقاء 

 الرعاية الصحية في البالد".بمخَرجات 
 

أحد أهم خبراء التخدير في ومن بين المتحدثين البارزين في أعمال الندوة الدكتور دونات شبان، 
التابع للمستشفى الجامعي في بمدينة زيوريخ السويسرية واألستاذ  أوروبا وهو رئيس معهد التخدير

فيه. وتحّدث أيضاً أطباء وخبراء يمثلون نخبة من المؤسسات الطبية والعالجية والبحثية القطرية 
استريخت مركز م ،لينفيلد بمدينة ليستر البريطانيةمستشفى غ ،ةوالعالمية هي: مؤسسة حمد الطبي

معهد فونديني  ،الجامعي بمدينة أوديني اإليطاليةمستشفى سانتا ماريا  ،لنداالطبي الجامعي في هو
 العاصمة الرومانية بوخارست.في للبحوث اإلكلينيكية 

 
إدارة االعتماد في المجلس القطري االعتماَدين الالزمين، قطرياً وعالمياً، فقد اعتمدته ونال الحدث 

في الواليات  (ACCME)ليم الطبي المستمر للتخصصات الصحية في قطر، ومجلس اعتماد التع
 المتحدة.



 

نائب العميد للشؤون اإلكلينيكية وشؤون الهيئة التدريسية وأستاذ  ،وتحدث الدكتور روبرت كرون
عن أهمية  قطر -طب األطفال اإلكلينيكي وأستاذ طب التخدير اإلكلينيكي في وايل كورنيل للطب 

الحدث قائالً: "اجتذب هذا الحدث المهم والمثمر إلى أبعد حّد نخبة من أهم الخبراء واألطباء في 
تخصصاتهم الذين حضروا إلى الدوحة لنقل خبراتهم الثرية إلى مجموعة من المهنيين الطبيين 

في إدارة راسخة المهتمين من المنطقة وحول العالم. ويمكن أن يحقق التقيُّد بأفضل الممارسات ال
النزيف في الفترة المحيطة بالعملية الجراحية نقلة فارقة في محصلة الرعاية الصحية المقّدمة 

 قطر". -للمرضى في قطر، وهذا هو أحد أركان رؤية وايل كورنيل للطب 
 

قطر،  –قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب  لهذه الندوة إلى جانبفي التنسيق ساهم 
قسم رئيس  والبروفسور ماركو ماركوس دكتور ماركوس النسيه والدكتور روبرت كرونال

ووحدة العناية المركزة وطب ما قبل وبعد الجراحة في مؤسسة حمد الطبية واألستاذ  التخدير
 قطر. -المساعد في طب التخدير اإلكلينيكي في وايل كورنيل للطب 

 
  -انتهى  -

 
 

 التعليق على الصور المرفقة:
التي نظمتها وايل  إدارة نزيف المرضى الخاضعين لعمليات جراحية المشاركون في ندوة :1صورة

 قطر –كورنيل للطب 
في بوخارست  معهد فونديني للبحوث اإلكلينيكيةالدكتورة إيكاترينا سكارالتسكو من  :2صورة

 تتحدث مع بعض المشاركين في الندوة 
 عرض تقنيات جديدة في إدارة النزيف بعد العملية الجراحية :3صورة
المركزة وطب ووحدة العناية  الدكتور ماركوس النسيه، استشاري أول في قسم التخدير: 4صورة

 بمؤسسة حمد الطبية ما قبل وبعد الجراحة
 
 

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

وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من 
جامعة كورنيل. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين 
من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، 

قطر  -السدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب ومؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين 
إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها 

ى صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم عل
الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات 

 الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حّد سواء. 
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 حنان اللقيس

 المدير األول لإلعالم
 قطر -وايل كورنيل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

hyl2004@qatar-med.cornell.edu 
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