
 
 

 

 

 

 مركز السدرة يستضيف مؤتمر لفهم األسباب الوراثية لالضطرابات الشائعة في قطر

 أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري والسمنة والسكتة الدماغية على جدول أعمال المؤتمر
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تعتبر قطر من بين أعلى عشرة دول في العالم في معدل انتشار داء السكري. وقد أظهرت العوامل البيئية والوراثية 
أن أمراض مثل السمنة والسكري يمكن أن يكون لها تأثير طويل األمد يمتد ألجيال. ومن المتوقع أن يزيد معدل 

 . 2030بالمائة بحلول عام  130انتشار داء السكري بنسبة 

 

اختتم مركز السدرة للطب والبحوث مؤخرًا فعاليات مؤتمر أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري والسمنة والسكتة 
أبريل. وهذا هو المؤتمر األول  12إلى  10( الذي ُعقد خالل الفترة من CUDOS 2017) 2017الدماغية لعام 

الذي يخصصه مركز السدرة لفهم األسباب الوراثية لألمراض المعقدة مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري 
مدة ثالثة استمر ل والسمنة والسكتة الدماغية. وقد قام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي برعاية المؤتمر الذي
 أيام وتحدث خالله خبراء محليين ودوليين عن أحدث الخيارات العالجية لتلك األمراض الشائعة. 

 

وقالت ُمَنِظَمة المؤتمر الدكتورة أميرة عقيل الباحثة في إدارة الطب االنتقالي بمركز السدرة أن: "مركز السدرة، 
 لعالج الشخصي والرعاية الصحية للنساء واألطفال في قطر.كمرفق صحي وبحثي، يلتزم بهدفه الخاص بتقديم ا

( هو وضع برنامج لكيفية مواجهة وعالج األمراض الشائعة مثل CUDOS 2017ولذلك فإن هدف مؤتمر )
السمنة والسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية مع التركيز على فهم األسباب الوراثية التي 
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راض. كما يهدف المؤتمر أيضا إلى زيادة الوعي في قطر والمجتمع العلمي العالمي بأن الكثير من تسبب هذه األم
 التحديات الصحية المحلية والدولية يمكن التصدي لها وتشخيصها من خالل التعاون والحوار المشترك".

 

قطر،  الوطنية للسكري فيوقد شملت الجلسات الرئيسية أثناء المؤتمر آخر المستجدات الخاصة باالستراتيجية 
واالتجاهات الجديدة في عالج السكري، والتجارب السريرية الخاصة بداء السكري وعلم الوراثة واالستعداد البيئي 
للنوع الثاني لداء السكري. وقد شملت الموضوعات األخرى برامج التغذية الصحية واألمراض والمؤشرات الحيوية 

 ل النوع األول لداء السكري. الجزيئية والدراسات السريرية حو 

 

وقالت الدكتورة إنا وانج رئيس إدارة البحوث باإلنابة في مركز السدرة: "هناك اندماج متسارع بين أنشطة البحوث 
االنتقالية والجينومية في مركز السدرة. كما قمنا بترسيخ التعاون النشط مع زمالئنا األطباء بشأن تقييم خيارات 

( بمثابة حجر األساس CUDOS 2017ضى. ولقد كانت النقاشات التي ُعقدت في مؤتمر )العالج الشخصي للمر 
 الذي يمكن البناء عليه من أجل اتخاذ تدابير تساهم في تغيير حياة مرضى السدرة".

 

كما يجري اآلن وضع الخطط لدمج العديد من برامج االتصال مع المؤسسات الصحية والبحثية والتعليمية المحلية 
والدولية. ويعطي مركز السدرة األولوية للدراسات المفصلة للسكان المعرضين للخطر للتعرف على المحددات 

 والمحفزات البيئية لألمراض بين السكان. 

 

( البروفيسور أنتوني كيتش أستاذ طب القلب وعلم CUDOS 2017الدوليين في مؤتمر ) كان من بين المتحدثين
األوبئة واستشاري طب القلب في مستشفى رويال برنس ألفريد في سيدني، والبروفيسورة أليشا جينكنز من جامعة 

 يون بالهند.  في بسيدني، والبروفيسور يانجان ياجنيك مدير وحدة داء السكري في مستشفى كينج إدوارد ميمولاير
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وكان من بين المتحدثين المحليين الدكتور عبد الستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي، والبروفيسور أشفق شعيب مدير معهد علوم األعصاب في مؤسسة حمد الطبية، باإلضافة إلى متحدثين 

مدير قسم الغدد الصماء لألطفال، والبروفيسور جاي أوداسي مدير  من مركز السدرة مثل البروفيسور خالد حسين
وحدة العناية المركزة لألطفال مرضى القلب، والبروفيسور رياض مالك المحرر في مجلة طب مرضى السكري 

 بكلية طب وايل كورنيل في قطر. 

 

تلفة في المعاهد القطرية المخ( فعالياته بورشة عمل تدريبية للباحثين الشباب CUDOS 2017وقد اختتم مؤتمر )
حيث تم عقد ورشة العمل في مختبرات علم الوراثة البشرية بمركز السدرة. وقد تم عرض تقنية التعبير الجيني 

 المتطورة على المشاركين في ورشة العمل. 

 

( جزء من سلسلة ندوات السدرة وهي مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش CUDOS 2017يعتبر مؤتمر )
العمل التي تستهدف الباحثين واألكاديميين والعلماء واألطباء ومقدمي الرعاية الصحية. ولمزيد من المعلومات عن 

 events.sidra.orgالندوات يرجى زيارة موقع 

 

 -انتهى -

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سييييييكون مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث مستشيييييفى رائيييييد ومؤسسييييية بحثيييييية وتعليميييييية متطيييييورة تركيييييز عليييييى صيييييحة 
 وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئييييييس مجليييييس إدارة ويجسيييييد مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث رؤيييييية صييييياحبة السيييييمو الشييييييخة ميييييوزا بنيييييت ناصييييير، 
نييييية والمتطييييور رعاييييية المرضييييى طبقييييا ألفضييييل المعييييايير العالمييييية وليييين يقييييدم هييييذا المرفييييق عييييال التق. مركييييز السييييدرة

  فحسب، ولكنه سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.
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سيييييييعمل المركييييييز بالكامييييييل بييييييالنظم الرقميييييييية متبنيييييييًا أحييييييدث تطبيقييييييات تقنيييييييية المعلومييييييات فييييييي مجيييييياالت الرعايييييييية 
مييييييييين مبنيييييييييى المستشيييييييييفى الرئيسيييييييييي ومبنيييييييييى العييييييييييادات السيييييييييريرية والبحيييييييييوث واإلدارة. ويتكيييييييييون مركيييييييييز السيييييييييدرة 

سيييييرير ميييييع وجيييييود بنيييييية تحتيييييية تسيييييم   400حييييييث سيضيييييم المستشيييييفى الرئيسيييييي فيييييي البدايييييية حيييييوالي الخارجيييييية، 
 سرير في مرحلة الحقة.  550بالتوسع إلى 

، ويضيييييم عيييييدد مييييين 2016قيييييام مركيييييز السيييييدرة بافتتيييييار مبنيييييى العييييييادات الخارجيييييية للمركيييييز فيييييي األول مييييين ميييييايو 
تخصصييييييييات طييييييييب األطفييييييييال كالجلدييييييييية، واستشييييييييارات الجراحيييييييية العاميييييييية لألطفييييييييال، والعيييييييييون، واألنييييييييف واألذن 
والحنجيييييييييرة، والعظيييييييييام، واألشيييييييييعة، وعليييييييييم األميييييييييراض، والصييييييييييدلية ومختبييييييييير للتحالييييييييييل، حييييييييييث تقيييييييييدم العييييييييييادات 

ة األخيييييرى الخارجيييييية خيييييدماتها للنسييييياء واألطفيييييال وفقيييييا لنظيييييام اإلحالييييية بالتعييييياون ميييييع مؤسسيييييات الرعايييييية الصيييييحي
 في قطر.

التيييييي تتضيييييمن  بيئييييية التعلييييييم والبحيييييوث الديناميكيييييية فيييييي قطيييييريشيييييكل مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث جيييييزًءا مييييين 
مؤسسييييات دولييييية رائييييدة. وميييين خييييالل الشييييراكات المتينيييية مييييع المؤسسييييات الرائييييدة فييييي العييييالم، يقييييوم مركييييز السييييدرة 

ييييييية ميييييين خييييييالل االسييييييتثمار فييييييي البحييييييوث بخلييييييق نظييييييام بيئييييييي ثقييييييافي للمسيييييياعدة فييييييي تطييييييوير االكتشييييييافات العلم
 www.sidra.orgالطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
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