
	
	

	

 
 في وایل كورنیل تناقش مقاومة المضادات الحیویة وألم األعصاب محاضرة

 
 -استضافت سلسلة المحاضرات المتخصصة في وایل كورنیل للطب : 2018أبریل  11 –الدوحة 

مختلفین، تحدّث أحدھما عن ألم األعصاب فیما تحدّث قطر خبیَرْین بارزین في تخصَُّصین طبیین 
 اآلخر عن مقاومة المضادات الحیویة.

 
فقد ناقش الخبیر الزائر البروفسور جوزیبي لوریا، مدیر قسم العلوم العصبیة اإلكلینیكیة في معھد 

ألیاف صغیرة" "ألم كبیر، ة بعنوان دینة میالن اإلیطالیة في محاضرللعلوم العصبیة بم كارلو بیستا
دات اآلالم العصبیة، وفسیولوجیة وباثولوجیة األلیاف العصبیة الصغیرة، والعالجات المختلفة  محدِّ
المتاحة العتالل األعصاب المؤلم. وقال البروفسور لوریا إن اعتالل األلیاف العصبیة الصغیرة 

قدان اإلحساس والحرقة یمكن أن تتسبب بھ أمراض عدة، من بینھا السكري، ومن عالماتھ األلم وف
 أو الَخدَر. ویحدث ذلك بسبب تلف األلیاف العصبیة الصغیرة وفي العادة یصیب األطراف.

 
من عموم السكان، ویؤثر  %5وقال البروفسور لوریا: "ألم اعتالل األعصاب المزمن یصیب قرابة 

ً في نوعیة حیاة المریض ویكبّد منظومة الرعایة الصحیة نفقات باھظة.  وثمة مسألة أخرى سلبا
بالغة األھمیة تتمثل في عدم وجود منھجیات عالجیة تتوافق بدقة مع الحاالت الفردیة، فنحن نصف 
األدویة المتاحة ذاتھا لمرضانا. لكن في األعوام القلیلة الماضیة بدأنا نسیر نحو نھج الطب الدقیق 

 عن أدویة أكثر دقة لمرضانا". في عالج ألم األعصاب، وھذا تحدّ كبیر، لكن من المؤّمل أن یثمر
 

فیما ناقش الدكتور علي سلطان، األستاذ المشارك لعلم األحیاء المجھریة والمناعة في وایل كورنیل 
قطر في محاضرتھ مشكلة مقاومة المضادات الحیویة اآلخذة في التفاقم، مشیراً إلى أنھا  -للطب 

ات الحیویة المستخدمة في عالج العدوى التي ریا وتصیر مقاِومة للمضادیتحدث عندما تتغیّر البكت
 تتسبب بھا.

 
أو  ھاوقال الدكتور سلطان: "تحدث مقاومة المضادات الحیویة ألسباب عدّة، منھا إساءة استخدام

اإلفراط في وصف األطباء لھا، وعدم استكمال المریض نفسھ للجرعات المقّررة، وضعف تدابیر 
مكافحة العدوى في المستشفیات، واإلفراط في استخدام المضادات الحیویة في تربیة الماشیة. 

ال تُستخدم فھي  واجھ مشكلة تزاید معدّل مقاومتھاون ةمن الموارد المحدودھي والمضادات الحیویة 
 الجدیدة المكتشفة معدودة للغایة، وھذا أمر مثیر للقلق". والتركیبات عالمیاً مثلما یجب

 
ً وتطّرق الدكتور سلطان  إلى "خطة عمل عالمیة لمكافحة مقاومة مضادات المیكروبات" التي  أیضا

ة الدولیة ، ودعت الخطة الدول األعضاء في المنظم2015تبنتھا منظمة الصحة العالمیة في عام 
إلى تعزیز التوعیة بمقاومة مضادات المیكروبات، وتحسین الرقابة، واالستثمار في البحث 
والتطویر، وتقلیص حاالت حدوث العدوى في مؤسسات الرعایة الصحیة وعموم المجتمع ومع 
الماشیة. وأوصت الخطة بتعزیز تدابیر اإلشراف على مضادات المیكروبات، ویشمل ذلك توفیر 



	

یب لألطباء على اختیار نظام المضادات الحیویة األمثل من حیث جرعتھا ومدتھا وطریقة التدر
 إعطائھا.

 
س القطري للتخصصات إدارة االعتماد في المجل من قبل االعتمادَین الالزمینونالت المحاضرتان 

 في الوالیات المتحدة. (ACCME)ومجلس اعتماد التعلیم الطبي المستمر  الصحیة في قطر
 

  –انتھى  -
 

 التعلیق على الصور المرفقة:
 : الدكتور علي سلطان2وصورة 1صورة
 البروفسور جوزیبي لوریا: 4وصورة 3صورة

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