
	
	

	

 
 

 شھادة في طب نمط الحیاة على  ل ضمن أول دفعة في العالم تحصلوایل كورنیطبیب من 
 

صل الدكتور رافیندر مامتاني العمید المشارك األول للصحة ح :2018مارس  27 –الدوحة 
الكلیة شھادة من على قطر،  –وایل كورنیل للطب  الطالب في السكانیة وبناء القدرات وشؤون

لطب نمط الحیاة، وذلك ضمن الدفعة األولى ركي یالمجلس األمومن  لطب نمط الحیاة ركیةیاألم
  .من مختلف أنحاء العالم أطباء 204 التي ضّمت

 
العالجیة  األسالیباستخدام  یعتمد على التخصصھذا فإن  ،نمط الحیاة ركیة لطبیالكلیة األمووفق 

من خالل تبني أنماط الحیاة الصحیة. ویشمل ذلك والحفاظ علیھا الصحة تعزیز دلة لالقائمة على األ
منتظم،  لكتناول المواد الغذائیة الكاملة، النظام الغذائي النباتي، ممارسة األنشطة الریاضیة بش

لتدخین، وغیرھا من الطرق غیر الحصول على قسط وافر من النوم، إدارة اإلجھاد، اإلقالع عن ا
 الدوائیة لمنع ومعالجة األمراض المزمنة والسیطرة علیھا.

 
 ُ مجموعة من األطباء بھدف  من قبل 2015في عام  ركي لطب نمط الحیاةیالمجلس األمنشئ وقد أ

ال  الطبیة التي األسالیبالقائم على األدلة، وتمییزه عن نمط الحیاة لطب  إیجاد معاییر ولغة مشتركة
تقوم على األدلة ووضع معاییر للجودة. ولضمان تحقیق األطباء لھذه المعاییر، یشترط المجلس 

ان المقرر لحصولھم على على األطباء اجتیاز االمتح اةركیة لطب نمط الحییركي والكلیة األمیاألم
 شھادة االعتماد.

 
تبذل الدول الغنیة والفقیرة مامتاني: "وبعد اجتیازه االمتحان في توسان في أریزونا، قال الدكتور 

ارتفاع معدالت السمنة واألمراض غیر المعدیة مثل السكري للحدّ من  ھاجھودفي كافة أنحاء العالم 
ة الدماغیة وبعض أنواع ، وأمراض القلب واألوعیة الدمویة وارتفاع ضغط الدم والسكت2من النوع 

من الوسائل الفعالة للغایة  في العالج،الحیاة  مطتُعدّ المقاربات التي یتبعھا طب نوالسرطان. 
 ولیس األعراض فقط". ألسبابلمكافحة ھذه األمراض ألنھا تعالج ا

 
الطبیة من المتخصصین في مجال الرعایة الصحیة  النصیحة أن تكونمن أجل ووأضاف: "

أنا  السبب صحیحة ومتناغمة، فمن الضروري وضع معاییر مشتركة تقوم على أدلة حقیقیة. ولھذا
 نمط الحیاةركیة لطب یركي والكلیة األمیمن المجلس األم عتماداالداً بحصولي على شھادة سعید ج

بمثابة حمایة للمرضى من الممارسین غیر تُعتبر ھذه الشھادة و .تلك المعاییرعلى لحرصھما 
في بعض ة المرضى خطورة على حیا في طب نمط الحیاة الذین یشكلون إلسداء النصائحالمؤھلین 

 كیفیةحول الطبیب األحیان. لذلك یجب على األشخاص الذین یعانون من أمراض مزمنة استشارة 
متابعة عن  یجب علیھم عدم التوقفكما في عالجھم التقلیدي،  نمط الحیاة في عالجھمدمج طب 

 دون مناقشة ذلك مع أخصائیي الرعایة الصحیة المؤھلین". من عالجال
 



	

 
لمعالجة األمراض المزمنة یعتتبر من الوسائل الفعالة  نمط الحیاةتشیر الدراسات إلى أن طب 

یقي أنماط الحیاة الصحیة یُمكن أن  اتباعمن طرق العالج التقلیدیة، وأن  أقل كلفةوغالباً ما تكون 
على من نسبة اإلنفاق  %80كما تشیر الرقام إلى أن . %80من اإلصابة بأي مرض مزمن بنسبة 

 إنالحاالت الناتجة عن أنماط الحیاة غیر الصحیة.  بعالج مرتبط بشكل مباشرالرعایة الصحیة 
الصحة على للحفاظ  قواعد إرشادیة بل یوفّر عن طرق العالج التقلیدیة، بدیالً لیس  نمط الحیاةطب 

 ویساعد المصابین بھا على الشفاء. األمراض المزمنةب خطر اإلصابةمما یقلل من  وتعزیزھا
 

"نأمل في قطر:  –قالت الدكتورة سھیلة شیما، مدیرة قسم الصحة السكانیة في وایل كورنیل للطب و
تطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة واإلكلینیكیة قطر أن نتمكن من تقدیم الدعم ل –وایل كورنیل للطب 

ً مع تزایدفي المنطقة نمط الحیاةلطب  بأمراض البدانة والسكري في معدالت اإلصابة  ، خصوصا
  ".منطقة الشرق األوسط

 
ً  –یُذكر أن قسم الصحة السكانیة في وایل كورنیل للطب  دورة شھادة التغذیة  قطر ینظم سنویا

التي تتیح ألخصائیي الرعایة الصحیة فرصة التعرف على أثر النظام الغذائي على النظم  اإلكلینیكیة
والمھارات اإلكلینیكیة المعلومات كما تزودھم ب ،كیمیائیة الحیویة في جسم اإلنسانالفسیولوجیة وال

قسم الصحة السكانیة في وایل كورنیل . ویأتي ھذا ضمن الجھود المستمرة التي یبذلھا ذات الصلة
 لطب "نمط الحیاة" للممارسین الصحیین في قطر.تدریبیة في تطویر وتنفیذ برامج  ،قطر –للطب 

 
  -انتھى  -

 
 التعلیق على الصورة المرفقة:

العمید المشارك األول للصحة السكانیة وبناء قطر،  –وایل كورنیل للطب  رافیندر مامتانيالدكتور 
 قطر –وایل كورنیل للطب  القدرات وشؤون الطالب في

 
 

 
 قطر -نبذة عن وایل كورنیل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بین جامعة كورنیل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً  -تأسست وایل كورنیل للطب 

ً متكامالً مدتھ ست سنوات یحصل من بعدھا الطالب على شھادة دكتور من جامعة كورنیل. یتّم التدریس  تعلیمیا
من قبل كورنیل في كل من مؤسسة حمد من قبل ھیئة تدریسیة تابعة لجامعة كورنیل ومن بینھم أطباء معتمدین 

السدرة والطبیة، مستشفى سبیتار لجراحة العظام والطب الریاضي، مؤسسة الرعایة الصحیة، مركز األم والجنین 
قطر إلى بناء األسس المتینة والمستدامة في بحوث الطب الحیوي وذلك من  -للطب. تسعى وایل كورنیل للطب 
ى صعید العلوم األساسیة والبحوث اإلكلینیكیة. كذلك تسعى إلى تأمین أرفع خالل البحوث التي تقوم بھا عل

مستوى من التعلیم الطبي لطالبھا، بھدف تحسین وتعزیز مستوى الرعایة الصحیة لألجیال المقبلة وتقدیم أرقى 
 خدمات الرعایة الصحیة للمواطنین للقطریین وللمقیمین في قطر على حدّ سواء. 

weill.cornell.edu-http://qatar/  



	

 
 لمزید من المعلومات یرجى االتصال:

 حنان اللقیس
 المدیر األول لإلعالم
 قطر -وایل كورنیل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

hyl2004@qatar-med.cornell.edu 
 

 قطر -نبذة عن وایل كورنیل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بین جامعة كورنیل ومؤسسة قطر،  -تأسست وایل كورنیل للطب 

ً متكامالً مدتھ ست سنوات یحصل من بعدھا الطالب على شھادة دكتور من  ً تعلیمیا وتقدم برنامجا
جامعة كورنیل. یتّم التدریس من قبل ھیئة تدریسیة تابعة لجامعة كورنیل ومن بینھم أطباء معتمدین 
من قبل كورنیل في كل من مؤسسة حمد الطبیة، مستشفى سبیتار لجراحة العظام والطب الریاضي، 

قطر  -مؤسسة الرعایة الصحیة، مركز األم والجنین والسدرة للطب. تسعى وایل كورنیل للطب 
إلى بناء األسس المتینة والمستدامة في بحوث الطب الحیوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بھا 

ى صعید العلوم األساسیة والبحوث اإلكلینیكیة. كذلك تسعى إلى تأمین أرفع مستوى من التعلیم عل
الطبي لطالبھا، بھدف تحسین وتعزیز مستوى الرعایة الصحیة لألجیال المقبلة وتقدیم أرقى خدمات 

 الرعایة الصحیة للمواطنین للقطریین وللمقیمین في قطر على حدّ سواء. 
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