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  العالج الدقيق الدولي الثاني يتناول طر بيوبنكمؤتمر ق

الرعاية الصحية الشخصية في خدمات في إطار جهوده الرامية إلى دعم  :2017 يناير 09الدوحة، 
مارس في مركز  15و 14يومي  مؤتمر قطر الثاني للبنوك الحيوية قطر، يستضيف قطر بيوبنك

قطر الوطني للمؤتمرات. وسيتناول المؤتمر مبادرات العالج الدقيق في قطر وحول العالم تحت 
 عنوان "تأثير البنوك الحيوية على مبادرات العالج الدقيق".

الحيوية وعلوم الجينوم والعالج  ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين في قطاع البنوك
مخرجات صحية أفضل. ويقام تحقيق تركيز على كيفية توظيف العالج الدقيق من أجل مع الالدقيق، 

 المؤتمر بالتعاون مع كل من مركز السدرة للطب والبحوث ومؤسسة حمد الطبية.

نائب رئيس مجلس و  رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج قطر جينوموصرحت الدكتورة أسماء آل ثاني، 
في رفع مستوى  ةهماسمبالقول: "يسعى مؤتمر قطر الثاني للبنوك الحيوية إلى ال ،أمناء قطر بيوبنك

ومقدمي  النقاش الدولي الدائر حول العالج الدقيق عبر استقطاب كبار الباحثين وصانعي السياسات
التعريف بأحدث اإلنجازات على  إلى المؤتمر كما يهدف .الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم

 حول العالم".ها وتمكينصعيد الطب الدقيق من أجل دعم القطاعات الصحية 

االنتقال نحو تقديم طريق ونوهت الدكتورة أسماء آل ثاني بالشوط الكبير الذي قطعته دولة قطر في 
للمرضى بصورة شخصية، قائلًة: "تشهد األنظمة الصحية عالية الكفاءة خدمات الرعاية الصحية 

حول العالم تغيرات سريعة وغير مسبوقة، حيث باتت تعتمد بصورة أكبر على العالج الشخصي 
قطر من  بدولةفي القطاع الصحي ن و العاملن لمرضى. وسيتمك  الشخصية لحاجات الالمرتكز على 

مريض على حدة عبر اعتماد أسلوب العالج الدقيق، تأمين العالج المناسب في الوقت المناسب لكل 
ما سيمكننا من عالج العديد من المشاكل الصحية التي يعاني منها المجتمع القطري، والوقاية وهو 

 منها في المستقبل".

كأحد مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية  2011عام في ن قطر بيوبنك، منذ تأسيسه وتمك  
آالف مشارك قطري في برامجه المعنية بجمع العينات الحيوية  5المجتمع، من استضافة أكثر من 
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من سكان دولة قطر، في إطار مساعيه الرامية إلى تطوير سبل العالج 
 الشخصي لألمراض والمشاكل الصحية المنتشرة في البالد.

عوامل دف جهود قطر بيوبنك إلى مساعدة الباحثين على فهم تأثير أسلوب الحياة والبيئة والوته
الوراثية على الصحة السكانية في قطر، وذلك من أجل تطوير خطط الوقاية والعالج الشخصية 
للمواطنين اعتمادًا على أسلوب العالج الدقيق. ويعمل برنامج جينوم قطر تحت مظلة قطر بيوبنك، 

 آالف سلسلة وراثية. 3ن حتى اآلن من دعم قطر بيوبنك عبر تحليل أكثر من تمك   وقد

الرعاية الصحية والباحثين في قطاع الصحة والجينوم وخبراء  مجالويرحب المؤتمر بالعاملين في 
البنوك الحيوية وعموم الجمهور للمشاركة في فعالياته ونقاشاته الممتدة على مدى يومين. وستدور 

حول تقييم مبادرات العالج الدقيق في قطر، واألبعاد األخالقية واإلسالمية ه وعروضالمؤتمر جلسات 
العالج الدقيق، ودراسات الحالة ورات العالمية في قطاع لبنوك الحيوية والبحوث الوراثية، والتطل

 المستقاة من تجربة قطر والمنطقة والعالم في القطاع.

وعلقت الدكتورة نهلة عفيفي، مدير إدارة العلوم والتعليم في قطر بيوبنك ومدير قطر بيوبنك باإلنابة، 
بالقول: "صمم برنامج المؤتمر من أجل تقديم أهم المعلومات والتجارب للمشاركين، خاصة تلك 

ألساسية للمؤتمر وتدور الجلسات االبنوك الحيوية وبحوث الجينوم.  مجالب اً مباشر  ارتباطاً المرتبطة 
حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة قطر في تطوير مبادرات العالج الدقيق، فضاًل عن باقة 

دعو كافة المهتمين في قطر والمنطقة للتسجيل حن نمتنوعة من المواضيع والجلسات ذات الصلة. ون
 ".هونقاشات همموالمشاركة في جلسات هذا المؤتمر ال

 ن بالتسجيل لحضور المؤتمر زيارة موقع المؤتمر الرسمي: ويمكن لكافة الراغبي
http://www.qatarbiobank.org.qa/qbb-conference-ar/conference-ar    

 -انتهى-

 :بيوبنك قطر عن نبذة
 الطب لبحوث قطر دهلمع التابعة األبحاث اكزر م كأحد، المجتمع وتنمية وملوالع تربيةلل قطر مؤسسة عضو بيوبنك، قطرتأسس 
 إمبلاير يةلك ماءلع من ودعم الطبية، حمد ومؤسسة صحة،لل ىلاألع سلالمج مع مشتركة بمبادرة قطر، مؤسسة في الحيوي
 الصحية المشاكل أسباب حول البحوث في اهمن لالستفادة والنمطية، الصحية وماتلالمع جمع إلى دفهوي .لندن في كوليدج
 ُسُبل وتحسين تطوير ىلع العمل جانب إلى ،عام بشكل المنطقة في المتوطنة ضار واألم خاص، بشكل قطر في اً انتشار  األكثر
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 يرجى وماتلالمع من لمزيد .اهوسكان المنطقة طبيعة مع مءتتال بطرق ا،همن والوقاية العالج،
  http://www.qatarbiobank.org.qa/home زيارة

  :للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

  8259 7021 974+ يمحمد عابد شیرزا

abeds@bljworldwide.com  
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